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Opfylder kravene i BR incl. tillæg

GODKENDELSESINDEHAVER:
Blücher Metal A/S
Pugdalvej 1
7480 Vildbjerg
Telefon: 99 92 08 00
Telefax: 97 13 33 50

Afløbsskål for bruseniche til gulve med PVC-belægning

FABRIKAT:
Blücher Metal A/S, Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Montering:
Afløbsskålen er med krave og spændering med skruehuller til fastgørelse.
Monteres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, hvor afløbet tilsluttes
tilhørende P-vandlås, til et gulvafløb i samme rum eller til vandlås med
demonterbar standrør.

MÆRKNING:
• Fabrikantmærke: BM
• Typebetegnelse
• Godkendelsesmærke:
RØRFORENINGENS VVS-NR.:
15 5060.007
15 5060.008
15 5060.009
15 5060.010

WATERLINE SHOWER CHANNEL-VINYL
type 275.070.056.20, 275.080.056.20, 275.090.056.20 og
275.100.056.20
dim. 56 mm

Afløbsskålen monteres i beton eller trægulve efter leverandørens forskrifter.
Ved tilslutning til gulvafløb skal afløbsrøret fra afløbskålen 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.
Tilslutning:
Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrøret
hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til
systemerne godkendte overgangsstykker.

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.

Afløbsstrøm:
Gennem afløbsskålen og tilhørende vandlås kan der mindst afledes 0,8 l/s.
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse:
Afløbsskålen er forsynet med en krave med rund kant, hvortil gulvbelægningen
klæber og fastholdes ved hjælp af en spændering, som fastgøres med skruer
der giver et jævnt fordelt pres på gulvbelægninger for at undgå revnedannelse.
Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse til gulvkonstruktion.
Afløbsskålen leveres uden rist.
Afløbsskålen produceres i længder på 700, 800, 900 og 1000 mm.
Materiale:
Rustfrit stål.
Tilslutning:
Afløbsskålens udløb er med udvendig diameter 56 mm for stikmuffesamling på
afløbsrør. Skålen leveres med P-vandlås med lodret indløb i dimension 56 mm.
Afløbsskålen kan leveres uden rist, hulrist eller spalterist.
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