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Opfylder kravene i BR 18

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

Afløbsskål til bruseniche med betongulv

FABRIKAT:
Blücher Metal A/S, Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Montering:
Afløbsskålen er med flange for smøremembran og monteres i forbindelse med
afløb fra brusebad, og afløbet tilsluttes tilkøbt P-vandlås, vandrør med
demonterbar standrør eller føres til et gulvafløb i samme rum.

BLÜCHER
type 378
dim. 56 mm

MÆRKNING:
 Fabrikantmærke: BM
 Typebetegnelse
 Godkendelsesmærke:
På emballage:
 Godkendelsesnummer
 Godkendelsesmærke:

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus

Afløbsskålen indstøbes i beton efter leverandørens forskrifter.
Ved tilslutning til gulvafløb skal afløbsrøret fra afløbsskålen til gulvafløbet i hele
dets længde lægges med fald til gulvafløbet.
Ved tilslutning til P-vandlås placeres vandlåsen, således at denne er let
tilgængelig for rensning.
Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for
rensning.
Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Afløbsnormen og SBI-anvisning
252
Montage af gulvafløbet skal udføres efter leverandørens forskrifter og
anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1664.
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.
Tilslutning:
Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrøret
hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til
systemerne godkendte overgangsstykker.
Afløbsstrøm:
Gennem afløbsskålen og tilhørende vandlås kan der maksimalt afledes
0,95 l/s ≈ 1. brugsgenstand.

BEMÆRKNINGER:
De anførte betingelser om placering,
montering og rensning er udformet under
hensyntagen til, at ledninger, der føres i
gulv og til gulvafløb, som regel ligger med
ringe fald og let giver anledning til slamaflejringer og dermed til ilde lugt i rummet,
ligesom ledningerne har lettere ved at
forstoppes.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse: Afløbsskålen er med lodret udløb og udformet som en afløbsrende
med en rektangulær ramme for rist i varierende højder. Afløbsskålen har
gulvflange for smøremembran.
Afløbsskålen produceres i varierende længder fra 300 til 2000 mm.
Materiale: Rustfrit stål.
Tilslutning: Afløbsskålens udløb er med udvendig diameter 56 mm for
stikmuffesamling på afløbsrør. Skålen leveres med overgang til P-vandlås med
lodret indløb i dimension 56 mm.
Afløbsskålen leveres med rammebredder på 20 mm og leveres uden rist.
Side 1 af 1

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk

