Vattensäkert kök-Vattenskadeförebyggande
produkter för kök och dolda ytor

Kondensskydd för vitvaror-Vattenlarm-Vattenfelsbrytare
Bänkskåpsinsatser-Slanggenomföring-Tätningar
Golvskydd

Alla våra produkter inom konceptet ”Vattensäkert kök” är utvecklade
och anpassade enligt ovanstående byggregler samt branschregler för
säker vatteninstallation.

Vattensäkert kök skapar trygghet!
Produkterna är framtagna för att snabbt samla upp, leda fram, leda bort, larma och stänga av
vattnet vid ett eventuellt läckage i de dolda utrymmen som finns i hemmet.
När du har installerat våra produkter i ditt hem behöver du inte
oroa dig för stora skador orsakade av ett vattenläckage.

Våra produkter i varumärket FoolProof och AquaTeam är testade och
godkända enligt typgodkännande 0505/01
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1 Vattenlarm/Vattenfelsbrytare, DropStop
DropStop 600, vattenlarm som varnar med ljudsignal vid läckage. Placera i diskbänksskåpet, under diskmaskinen eller på
andra dolda ytor där vattenläckage kan uppstå.
DropStop 800 är en vattenfelsbrytare om du kopplar till de motoriserade kulventilerna. DropStop 800 är utrustad med
GSM-modul, enheten sänder sms till din telefon om det uppstår en läcka!
2 Diaflex, flexibel slanggenomföring för diskbänksskåpet. Passar för alla typer av vattenanslutna vitvaror och hushållsapparater.
3 D-serien, Diskmaskins-/Tvättmaskins-underlägg, placera under disk-/tvättmaskinen för att förhindra skada vid läckage.
4 Tätningssats nr3, formbara elastiska tätningar för rör genomföringar. Innehåller vitt enkelhäftande tätningsband, svart
dubbelhäftande tätningsband samt grå formbar tätningsmassa. Fastnar på alla torra, rena ytor.
5 K-serien, Kyl/Frys underlägg, samlar upp kondensvatten. Finns till alla typer av kyl/frys.
6 GD-serien, kombinerat golv/disk/tvättmaskinsunderlägg. Placera under köksskåp och/eller diskmaskin.
7 B-serien, bänkskåpsinsats. Samlar upp och leder fram vatten till synlig eller vattensäkrad yta vid ett läckage.
8 AquaLink, ”Microbrunn” som leder bort vatten från dold yta till vattensäkrat utrymme. Installera i köksskåp eller på andra
ställen där det kan läcka vatten. Vid ett läckage rinner vattnet ner i microbrunnen och leds vidare i slang till golvbrunn eller
liknande.
9 AquaDrain ”MiniSafe” Mini avlopp, översvämningsskydd med backventil, anpassad för rör 75 mm i diameter. Dränerar
utläckande vatten på dolda golvytor.
10 AquaClip, sargklämma till AquaTeam+ serien. AquaClip, leder vatten genom sargen på två intill liggande golvskydd.
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Vårt eget varumärke ”FoolProof” inkluderar D- & K-serien

D-seriens läckageskydd ska placeras under diskmaskin & tvättmaskin.
Förebygger skada vid vattenläckage.
Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda
fram vatten från dolda utrymmen.
Finns i flera olika storlekar. Se lista nedan.
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

K-serien, kondensskydd för kyl och frys.
Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda
fram vatten från dolda utrymmen. Du hinner upptäcka läckaget innan
skadan är skedd!
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

Produkt

RSK nummer

Artikelnummer

Mått (mm)

Material

D45
D60
K60

8039000
8039001
8039002

504556
506058
516058

500x450x50
500x600x50
585x600x50

PP
PP
PP
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Vår förbättrade produktserie ”AquaTeam+” inkluderar D- K-, B-, G- & GD-serien
(det sistnämnda är kombinationsunderlägg för golv och diskmaskin)

D-seriens läckageskydd ska placeras under diskmaskin & tvättmaskin.
Förebygger skada vid vattenläckage.
Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda
fram vatten från dolda utrymmen.
Finns i flera olika storlekar. Se lista nedan.
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

K-serien, kondensskydd för kyl och frys.
Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda
fram vatten från dolda utrymmen. Du hinner upptäcka läckaget innan
skadan är skedd!
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

B-serien, bänkskåpsinsatser
Installeras i diskbänksskåpet eller andra skåp där det finns vattenanslutningar. Skyddet samlar upp och leder fram vatten från ett eventuellt läckage. Dessutom ger det dig en yta som är lätt att hålla ren.
Finns i flera olika storlekar. Se lista nedan.
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!
Vid indragen skåpsbotten finns även skåpinsatser som leder utläckande
vatten bakåt och ner på underliggande golvskydd.
Det här skyddet är perfekt att använda om du har inbyggda maskiner, ex
kaffemaskin.

Produkt

RSK nummer

Artikelnummer

Mått (mm)

Material

D45+
D60+
K55+
K60+
K70+
K75+
K90+
K120+
B40
B60
B80
B100

8039037
8039038
8039032
8039031
8039033
8039034
8039035
8039036
8039008
8039009
8039010
8038999

3001002-01-015
3001004-01-020
3003002-01-015
3003004-01-020
3003006-01-010
3003008-01-010
3003010-01-010
3003012-01-010
554463-1
556463-1
558463-1
5510463-1

446x496 mm
596x496 mm
556x530 mm
596x580 mm
700x580 mm
750x580 mm
912x680 mm
1190x580 mm
320-390 mm*
440-590 mm*
660-790 mm*
860-990 mm*
*inre byggmått

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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Vår förbättrade produktserie ”AquaTeam+” inkluderar D- K-, B-, G- & GD-serien
(det sistnämnda är kombinationsunderlägg för golv och diskmaskin)

GD-serien, nytt unikt underlägg som kombinerar skydd för golvet under
köksskåpen och diskmaskinen. Detta monteras då du bygger nytt eller
renoverar ditt kök. Som de andra skydden samlar även detta upp och leder fram vatten från ett eventuellt läckage så det blir synligt och du kan
åtgärda läckan innan stor skada är skedd. GD-serien kan även användas
som ett slutet tråg som samlar upp vattnet och leder ner i golvbrunn
eller till annat översvämningsskydd alternativt aktiveras Vattenfelsbrytare.
Finns i flera olika storlekar.
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

G-serien, nytt underlägg som skyddar golvet under köksskåpen. Den här
modellen är endast 41,5 cm djup vilket gör att det passar till alla köksskåp.
Detta monteras då du bygger nytt eller renoverar ditt kök. Som de andra
skydden samlar även detta upp vatten från ett läckage. G-serien är ett slutet
tråg som samlar upp vattnet och leder ner i golvbrunn eller aktiverar Vattenfelsbrytare om det är installerat. Finns i flera olika storlekar.

Produkt
GD45
GD60+
GD80+
GD90+
GD120+
GD140+
GD150+
G40
G60
G80
G90

RSK nummer
8039039
8039040
8039041
8039042
8080768
8080769

Artikelnummer

Mått

Material

3002016-01-015
3002002-01-015
3002004-01-015
3002006-01-015
3002008-01-015
3002010-01-015
3002011-01-015
3005002-01-015
3005004-01-015
3005006-01-015
3005008-01-015

446x495 mm
596x495 mm
790x495 mm
890x495 mm
1190x495 mm
1390x495 mm
1490x495 mm
396x415 mm
596x415 mm
796x415 mm
896x415 mm

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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Vattenlarm och vattensfelsbrytare

Vattenlarm, placera i diskbänkskåp eller på andra dolda ytor där det kan
uppstå vattenläckage. Om det uppstår en läcka där DropStop är
installerad, piper larmet och du kan snabbt åtgärda skadan.
DropStop 600 drivs av ett 9V batteri och du installerar det enkelt själv.
Även godkänd att använda istället för ”läckut hål”.

Vattenlarm/Vattenfelsbrytare, DropStop 800 fungerar som
DropStop600 men är nätansluten och har en back up av ett 9V batteri.
Skillnaden mellan de båda larmen är att du till DropStop 800 kan koppla
till 2 st motoriserade kulventiler så du får en vattenfelsbrytare. Vid läcka
larmar det genom att pipa samt sända meddelande via sms till din
mobiltelefon.
I de fall då du köper DropStop 800 komplett, ska
kulventilerna installeras enligt branschregler för
Säker vattenanslutning.

Produkt

RSK nummer

Artikelnummer

DropStop 600
DropStop 800
DropStop 800
(komplett)
Kulventil
Förlängningsantenn

8039024
5619976
5619998

490000-1
490100
490110

5619977
-

490200
490210

Mått

DN20

7

Material

Formbara elastiska tätningar. Fastnar på alla rena torra ytor. Komplement till våra produkter i
B-, D-,G-, GD- & K-serien

Tätningssats nr 3, ett kit med 3 olika typer av tätningar. Den vita är enkelhäftande och är perfekt för att täta rörgenomföringar, runt rör, över
skarvar och springor.
Den svarta är dubbelhäftande. Med den tätar du skarvar mellan två
material, ex skåpbotten och ett underlägg ur B-serien.
Den grå är formbar och tätar enkelt skruvhål. Eller rulla den och täta
runt rör och i springor.

Tätningsband HQB5, vit enkelhäftande tätningsband.
Perfekt för tätning runt rör eller över skarvar.

Tätningsband HQB2, svart dubbelhäftande tätningsband.
Använd för att täta skarvar mellan två olika material och ytor.

Tätningsmassa HQB1, grå formbar tätningsmassa.
Tätar skruvhål, runt rör och i fogar etc.
Kontakta oss för mer information om tätningsmaterial för
”byggsektorn”!

Produkt

RSK nummer

Artikelnummer

Mått

Material

Tätningssats nr3

3829933

590030

0.5m, 0.5m, 40g

Butyl

Tätningsband vit
enkelhäftande

3829944

590023

30m

Butyl

Tätningsband
dubbelhäftande
svart

3829945

590029

30m

Butyl

Tätningsmassa
40g, grå

3829116

590024

40g

Butyl
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Diaflex Slanggenomföring
Flexibel genomföring för diskmaskinens slangar och kablar

Diaflex, är en mycket smidig, flexibel genomföring för alla slangar som
kommer in i diskbänksskåpet från diskmaskinen. Det blir en snygg och
prydlig installation av slangarna i skåpet. Diaflexen håller i slangarna så
de inte skaver mot varandra. En vanlig ”dosborr” används för att ta hål i
skåpbotten. Komplettera gärna med bänkskåpsinsats och tätning.

Produkt

RSK nummer

Artikelnummer

Diaflex

8039030

590042
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Mått

Material

Sargklämma till AquaTeam+ serien

AquaClip, leder vatten genom sargen på två intill liggande golvskydd så
att läckagevatten kan ledas ner i golvbrunn eller till fuktsensorer för
vattenfelsbrytare.

”Microbrunn” översvämningsskydd som leder bort vatten från dold yta
till vattensäkrat utrymme.
Installera AquaLink i köksskåp eller på andra ställen där det kan läcka
vatten. Vid ett läckage rinner vattnet ner i AquaLink och leds vidare i
slang till golvbrunn eller golvskydd med fuktsensor för vattenfelsbrytare.
Hålborr 25 mm används vid montering. Aqua Link kan monteras på ytor
med tjocklek 0-25 mm. Pat.Pending

Produkt

RSK nummer

AquaClip
AquaLink

Artikelnummer
3801001-08-001

7008320

3801002-09-001
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Mått

Material
Rostfritt stål

Mini Safe
Översvämningsskydd, mini avlopp med backventil

Det enklaste sättet att dränera vatten utan att installera en golvbrunn.
Monteras i avloppsrör 75 mm.
Installationen kräver minimalt underhåll.
Backventilen eliminerar att obehaglig lukt tränger upp ur avloppet.
Monteras tillsammans med golvskydd AquaTeam +
Pat.Pending

Golvbrunns kit
Brunnsmanschett som ger dig en vattentät montering av golvbrunn i
kök.
Monteras tillsammans med AquaTeam+ golvskydd.

RSK nummer

Artikelnummer

AquaDrain
”Mini Safe”

7129509

3800001-09-001 165x 55 mm

TPE

Golvbrunns kit

7129508

3800002-09-001

Butyl
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Mått

Material

Produkt

380x380 mm

Tollco AB är unika, vi har konstruktion, utveckling, produktion och försäljning, allt under samma
tak. Samtliga produkter produceras i högkvalitativa material.
Vi är mycket stolta över vårt heltäckande koncept Vattensäkert kök. Våra produkter gör det
möjligt att skyda dig från stora kostnader relaterade till fuktskador, även om olyckan är framme.
Våra produkter gör att du hinner upptäcka skadan i tid.
Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi ständigt för en hållbar framtid.

2016-04-05

Vattensäkert kök minimerar den resursförbrukning och de hälsobesvär, astma och allergier som
fuktskador och mögelangrepp orsakar.

Tollco AB
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta
Tel: +46 18 349010
E-post: info@tollco.se
www.tollco.se
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