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GODKENDELSESINDEHAVER: 
Purus AB 
Södra Dragongatan 15 
SE-271 39 Ystad 
Telefon: +46 10 4144900 
Telefax: +46 10 4144996 
Internet: www.purus.se 

 

Gulvafløb til gulve af beton 

MAXIFLEX Afløbsskåle: type 153445-013, 113 og 953, 

153445-016, 116, 956, 153446-013 og 953, 153447-016 og 956, 
153451-013, 953 samt 153451-016 og 956, dim. 75  
og 110 mm. 
FLEXINOOD Vandlåsindsats: type 153448-546 
MaxiOne Vandlåsindsats: type 153453-416 

MAXIFLEX forhøjelsesrammer: type 153453-126 

 

FABRIKAT: 
Purus AB, Sverige 
 
MÆRKNING: 

• Fabrikantmærke: Maxiflex 

• Dimension: 75 mm/110 mm  

• Materiale: PP  
På emballage: 

• Godkendelsesnummer 

• Godkendelsesmærke:  
Vandlåsindsats: 

• Fabrikantmærke: Maxiflex 

• Materiale: PP  
 

KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 
RØRFORENINGENS VVS-NR.: 
153445-013, 153445-113, 153445-953 
153445-016, 153445-116, 153445-956 
153446-013, 153446-953 
153447-016, 153447-956 
153451-013, 153451-953 
153451-016, 153451-956 
153448-546 
153453-416 
153453-126 
 
 
 

 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Montering: 
Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontor-
bygninger og lignende.  
 
Gulvafløbet indstøbes i beton.  
 
Tilslutning: 
Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand. 
 
Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i 
rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm. 
 
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. 
 
Ved anvendelse af 10 mm forhøjerrammer må der monteres 2 max. 3 rammer 
på skålen. Montage skal ske i.h.t. godkendelsesindehaverens anvisninger. 
 
MAXIFLEX forhøjerrammer må kun anvendes ved renovering ved samtidig 
montage af ny MAXIFLEX afløbsskål, 
 
 
Afløbsstrøm: 
Gulvafløb (afløbsskål med indbygget vandlås). 
 
Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 0,9 – 2,2 l/s. 
 
Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,2 – 1,9 l/s. 
 
Gulvafløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist aflede 
maksimalt afledes 1,2 – 1,8 l/s. Se også Bemærkninger. 
 
Den maksimale afløbsstrøm gennem rist og sideindløb bestemmes af den 
maksimale afløbsstrøm af type. For oplysning om maksimale afløbsstrømme 
henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger. 
 
Termiske påvirkninger: 
Forhøjerrammer må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere 
end 2 minutter) belastes med spildevand af over 600C. 
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt. 
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BEMÆRKNINGER: 
Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbs-
strøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener 
ved sprøjt, mens den maksimalt tilladelige afløbsstrøm gennem risten angiver, 
hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden der opstår 
oversvømmelse. 
 
Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan 
tilsluttes gulvafløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige 
samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For 
baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installa-
tionsgenstande tømmes samtidig gennem et gulvafløb. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Udførelse:  
Gulvafløbet består af en underpart med lodret udløb og udtagelig vandlås samt 
en overpart med løs ramme og rist. På typerne med sideindløb er tætnings-
krave med ramme og rist en separat enhed, som kan drejes i forhold til 
underparten. 
 
Den tilhørende udtagelige vandlåsindsats er af plast med en fjederbelastet 
skål, der fungerer som kontraventil. 
 
Materiale: 
Afløbsskål og vandlås er af PP, karm og rist er af rustfri stål og tætningsringe 
er af gummi. 
 
Tilslutning: 
Gulvafløbets udløb er med 75 eller 110 mm udvendig diameter. 
 
Typerne 153445-013, 113, 953 og 153445-016, 116, 956 er forsynet med 3 
sideindeløbsstudse med 40 mm udvendig diameter og 1 studs med 32 mm 
udvendig diameter for tilslutning af plastrørsmuffer med tætningsring. 
 
Typerne 153451-013, 953 og 153451-016, 956 er forsynet med 4 sideindløb 
med udvendigt 1 ¼” RG. 
 
Ved leveringen er bunden af indløbshullerne tilstøbt, så ubenyttede indløb ikke 
skal tætnes. 

 
 
 
 
 
 
 

 


