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ANVÄNDNING
Vindflöjel för avluft vid självdragsventilation. 
 
UTFÖRANDE 
ABC-Dansare används som väderskydd för  
rökkanaler. Muffmått i spirostandard.  

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. 

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMF.2 

Avluftshuv ABC-DANSARE av 
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. 
Storlek 125, utförd i aluzink korrosivitetsklass C4.

Storlek ØD
Muffmått

ABC-D

Vikt 
kg

A 
mm

B 
mm

C 
mm

125 3 600 210 50

160 4 600 210 50

200 5 730 320 50

250 8 730 320 50

315 10 850 380 60

MÅTT

ABC–DANSARE 
SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV

A

C

B
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1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på 
någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, 
TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg.
Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett 
kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som  
monteras mellan huv och takgenomföring.  
Backspjället förs ner i takgenomföringen,  
och fästes med montage/plåtskruv ovanför  
stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, 
ABC-BP, som monteras på takgenomföringen.  
Bottenplattan är utformad med en kant som träs 
utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplatten är placerad så dess kant  
täcker takgenomföringens ram, fästes denna  
lämpligen med bult och mutter. Fixera 
bottenplattan mot takgenomföringen och borra  
erforderligt antal hål genom både takgenomföring  
och bottenplatta. 

4. Placera sedan huven på bottenplattan och 
fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/
plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk 
runt om enligt bild.Vid större huvar kan det 
även rekommenderas att dessa stagas med wire 
ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. 
Använd gärna huvens lyftöglor för detta  
ändamål.

Monteringsanvisning rund huv

OBS!  
Kittas runt om.

Miljövarudeklaration:
För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.  


