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GODKENDELSESINDEHAVER: 
Purus AB 
Södra Dragongatan 15 
SE-27139 Ystad 
Telefon: +46 10 4144900 
Telefax: +46 10 4144996 
Internet: www.purus.se 

 

Afløbsskål til bruseniche med betongulv 

PURUS MAXIFLEX MINIKLINKE 
type 153485 

 

FABRIKAT: 
Purus AB, Sverige 
 
MÆRKNING: 

• Fabrikantmærke: 
PURUS MAXIFLEX 153485 

• Materiale: PP 

• Dimension: 32 mm 

• Godkendelsesnummer 

• Godkendelsesmærke:  
 
RØRFORENINGENS VVS-NR.: 
15 3485.9xx 
 
KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 
 
 

 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Montering: 
Afløbsskålen monteres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet 
føres til et gulvafløb i samme rum. 
 
Afløbsrøret mellem afløbsskålen og gulvafløb skal i hele dets længde lægges 
med fald til gulvafløbet. 
 
Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for 
rensning. 
 
Afløbsskålen indstøbes i beton, så tætningskraven er helt omstødt med beton i 
færdig gulvkote (niveau). 
 
Afløbsstrøm: 
Gennem skålen og et 2 m langt ø 32 mm afløbsrør kan der maksimalt afledes 
0,6 l/s. 
 
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 slamaflejninger og dermed til ilde lugt i 
rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at forstoppes. 
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt. 

 
Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for 
afløbsinstallationer. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Udførelse: 
Afløbsskålen består af en skål, en ramme og en kvadratisk rist. 
 
Udvendig på skålen er en krave for tætning mod beton. 
 
Ristens dimension er 80 x 80 mm. 
 
Materiale: 
Afløbsskålen er af PP, og rist og ramme er af hvid eller forkromet ABS eller af 
rustfrit stål. 
 
Tilslutning: 
Udløbet er med ø32 med spidsende for mufferør. 
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