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Purus MaxiFlex-P och MaxiFlex-S vattenlås 

Innehavare/Utfärdat för 

Purus AB 
Södra Dragongatan 15, 27139 Ystad , Sverige 
Organisationsnummer/VAT nummer: 559007-0032 
Tel: 010-4144900, Fax: 010-4144996  
E-post:info@purus.se  ,  Hemsida:www.purus.se 

Produktbeskrivning 

Purus P och S vattenlås DN 75 och 110 som uppfyller standard SS-EN 1451-1. 
Tillverkad i både Ø75 och Ø110 mm. Uppmätt flöde för DN 75 är 1.4 l/s och för DN 110 2.6 l/s. 
Vattenlåsen är tillverkade av svart polypropen. Vattenlåsens djup är > 50 mm. 
Delarna har fabriksmonterade tätningsringar som uppfyller kraven enligt SS-EN 681, klass WC. 

Avsedd användning 

Ett vattenlås måste kunna svälja det nödvändiga avloppsvattnet från den installation som den är placerad vid. 
Rengöring av vattenlåset bör vara möjlig från samma rum som inloppet. Används där det inte går att använda 
ett inbyggt vattenlås. 
Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till 95 °C. 

Handelsnamn 

Purus MaxiFlex-P och Purus MaxiFlex-S vattenlås. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
Installationer för spillvatten                                 6:641, 1:a stycket och 2:a stycket sista meningen 
Utformning                                                                      6:644, 1:a stycket 1:a meningen och andra stycket sista meningen 

Tillhörande handlingar 

Montering, drift och underhåll av P- och S-vattenlås, daterad 2020-06-29. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 351, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Purus AB, Ystad, Sverige. 
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Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller 
förpackning och omfattar: 

Innehavare 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsår och månad 
Material 
Dimension 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 

PURUS 
MAXIFLEX P-vattenlås, MAXIFLEX S-vattenlås 
år och månad 
PP 
dimension 
C900139 
 t 
1002 
RISE 
DTI 

Bedömningsunderlag 

Rapport 607344 från DTI, Danskt Teknologiskt Institut. 

Kommentarer 

Produkterna är testade och uppfyller relevanta delar ur SS-EN 1451-1 och SS-EN 274. 
Flödesmätning är utförd enligt SS-EN 1253. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2025-07-01. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Johan Åkesson  
 


		2020-07-02T18:55:04+0200
	Johan Åkesson
	I am the author of this document




