
 
 
 
 
 
   

 

Monteringsanvisning badkar 
 
Observera innan montaget av fötterna påbörjas! Om fötterna riskerar att utsättas för direkt väta 
bör de kromade och mässingspläterade först lackeras med klarlack. Det ligger i gjutjärnets natur att det 
finns små porer i ytan vilket kan orsaka rostutfällningar vid direkt väta. Fötter som endast är 
grundlackerade eller helt obehandlade ska alltid ytbehandlas för att stå emot fukt. Vitemaljerade fötter, 
fötter i matt nickel och fötter i homogen mässing behöver ej ytbehandlas. Normal användning kräver 
ingen åtgärd. 
Observera även att monterade fötter inte får belastas från sidan vid vändning av badkaret då detta kan 
medföra skador på infästning och material. Fötterna ska monteras med karet rättvänt. För att utföra det 
på enklast vis kan man ställa badkaret på någon form av förhöjning som sedan tas bort när fötterna är 
monterade. 
 
Med varje kar följer ett paket med fötter (om dessa inte redan är monterade, det är ett badkar med 
utvändig sarg eller piedestal), en bottenventil, en bräddavloppsbricka (till badkar med 
bräddavloppshål) och ett avloppsrör med tillhörande krök. 
- Varje fot är invändigt märkt med en bokstav. I karets botten finns samma bokstav instansad 
och visar var foten ska sitta (gäller ej symmetriska badkar och inbyggnadsbadkaren där 
fötterna kan placeras i valfri infästning). 
- Skjut först in skruven i uttaget. Om skruven kärvar något vänd på skruven eller prova annan 
skruv. 
- Håll upp foten med skruven genom fotens montagehål och trä på bricka. Skruva därefter fast 
mutter med handkraft. 
- Tryck foten mot karets centrum så långt som möjligt innan fastdragning med verktyg påbörjas. 
På så sätt kan man normalt se om foten behöver justeras I sidled eller vinkel innan 
slutmontage sker. Håll fast foten så medan skruven spänns med verktyg. 
- Drag inte åt skruven med full kraft men spänn skruven så att foten sitter fast ordentligt! 
Uttaget sitter som en del av botten under emaljen och för hårt åtdragande kan orsaka 
spänningar i emaljen och framtida sprickor. Det går att skjuta foten lite fram och tillbaka vid 
montaget för att få den att passa så bra som möjligt. Det kan även löna sig att skifta fötterna 
för att få bättre passform. Observera att fästläppen på badkarsfoten normal inte hamnar i 
samma vinkel som fästskåran i badkaret. Detta är inget fel. 
- Badkaren är alla utrustade med justerbar skruv på fötter, sarger eller piedestaler för att kunna 
vägas in på ojämnt underlag. Avsluta montaget med sådan invägning. 
- Släpp ned bottenventilen med dess tunna vita skumpackning i badkarets avloppshål. Låt någon 
hålla mot uppifrån och trä på en packning underfrån (välj den av de medföljande packningarna 
som gör att tillräckligt med gänga fortfarande sticker fram på undersidan). Skruva fast 
avloppsvinkeln (tillika infästningsmuttern) underifrån så att utloppet kommer att peka mot 
golvbrunnen i åtdraget läge. 
- Anpassa avloppsröret i lagom längd så att det når avloppsbrunnen. 
- Montera avloppsröret på vinkeln och drag åt dess infästning så att packningen tätar och röret 
sitter fast. 
Om badkaret är utrustat med bräddavloppshål så skall det täppas för med medföljande 
bräddavloppsbricka. 
- Dela bräddavloppsbrickan mellan den vita skumpackningen och den transparenta 
gummipackningen genom att skruva isär delarna 
- Håll bräddavloppsbrickan med vita skumpackningar på insidan av karet och skruva fast de 
övriga delarna från utsidan. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

 

 

Skötselanvisning badkar 
 
Rengöring: 
Använd endast milda rengöringsmedel utan tillsatser som är olämpliga för badkarsemalj, utvändig 
lack och badkarsfötter av metall. Använd aldrig rengöringsmedel med syror eller slipmedel vilken kan 
orsaka skador som ej går att reparera (rost, emaljskador eller skadad lack). Vanlig såpa eller tvålvatten 
är utmärkt. Använd en ren trasa eller svamp utan slipande funktion. 
 
Underhåll: 
För att emaljen skall behålla sin glans skall badkaret torkas av ordentligt efter rengöring och 
användning. Om detta inte sker kommer olika ämnen (t.ex. kalk) som finns kvar där vattendropparna 
torkat in att så småningom fastna på emaljytan och matta glansen. 
Undvik att badkarsfötterna utsätts för direkt väta då detta kan medföra rostutfällningar. Detta är fullt 
normalt och kan undvikas genom att klarlacka fötterna innan montage (se monteringsanvisning). Om 
fötterna ändå utsätts för direkt väta ska de torkas torra med trasa för att förhindra att rostutfällningar 
uppstår. Användande av rengöringsmedel med syror på badkarsfötterna kommer ofelbart att leda till 
att de börjar rosta. 
Rengör aldrig grova skor, overaller etc. från grus och smuts i badkaret. Grus, liksom olje och 
asfaltrester är farligt för alla typer av emalj genom antingen mekanisk (repor) eller kemisk påverkan. 
OBS! 
Det finns i handeln rengöringsmedel som sägs lämpa sig för badrum-kakel etc. En del av dessa medel 
är mycket starka eller innehåller syror vilket inte är lämpligt för denna typ av produkter. 


