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GODKENDELSESINDEHAVER: 

Blücher Metal A/S 
Pugdalvej 1 
DK-7480 Vildbjerg 
Telefon: +45 99 92 08 00 
Telefax: +45 97 13 33 50 
Internet: www.blucher.dk 

 

Gulvafløb til gulv af stålplade 

BLÜCHER 
type 110.350.075 og 160.350.075   
  

 

FABRIKAT: 

Blücher Metal A/S, Danmark 
 
MÆRKNING: 

 Fabrikantmærke: BLÜCHER 

 Dimension 

 Godkendelsesmærke:  
 
BEMÆRKNINGER: 

Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm 
gennem risten angiver, hvor meget der 
maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at 
der opstår oversvømmelse. 
 
KVALITETESKONTROL: 

Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 
 
 
 
 

 

 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Montering: 

Gulvafløbet installeres kun i vådrum, herunder baderum samt bryggers og 
wc-rum.  
 
Gulvafløbet er beregnet for montage i gulve af stålplade som underlag for 
flisebelægning. 
 
Tilslutning: 

Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret 
hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til 
systemerne godkendte overgangsstykker. 
 
Afløbsstrøm: 

Fra gulv gennem rist kan der makimalt afledes for type 110.350.075: 1,0 l/s 
Og for type 160.350.075: 1,4 l/s. Se Bemærkninger. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Udførelse: 

Gulvafløbet er med udtagelig vandlås og løs ramme for rist med dimension 
140 x 140 mm. Ramme og afløbsskål skrues sammen om stålpladegulvets 
over- og underside med 4 skruer. Samlingerne på såvel over- og underside af 
stålpladen tætnes med medfølgende pakninger. Type 110.350.075 er med 
vandret udløb ø75 mm. Overdelen kan justeres i højden i forhold til under-
delen. Endvidere kan overdelen vinkles max. 10˚ i underdelen.  
Type 160.350.075 er med lodret udløb ø75 mm. 
Der henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger. 
 
Den udtagelige vandlås findes i 4 typer: 502.050.110, 502.052.110, 
503.000.110 i AISI 304 og AISI 316L rustfrit materiale. 
 
Udtagelig vandlås 502.052.110 FS i AISI 316L rustfrit stål bruges til 
brandgodkendte afløb kun med ø50-75- mm lodret afløb. 
 
Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til de brandsikringsmæssige 
egenskaber. Der henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger. 
 
Materiale: 

Gulvafløbet er af rustfrit stål, Pakninger er af gummi. 
 
Tilslutning: 

Udløb er med ø75 mm udvendig diameter. 
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