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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

Gulvafløb til gulve af beton i industrivirksomheder

FABRIKAT:
Blücher Metal A/S, Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Gulvafløbet indstøbes i beton.

MÆRKNING:

Fabrikantmærke: BM

Godkendelsesmærke:

Gulvafløbet kan monteres med følgende overgange til belægning:
For gulve med fliser eller klinker anvendes en firkantet ramme
For gulve med flydende gulvbelægning anvendes en rund ramme
For gulve med belægning af PVC anvendes en ramme med klemring.

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BLÜCHER
type 710, 726, 760, 761, 763, 766, 767, 769, 771, 774, 775, 777
og 779

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.
Gulvafløbet monteres i øvrigt efter godkendelsesindehaverens forskrifter.
Fra gulv gennem rist på afløb med 200 mm eller 250 mm ramme kan der som
minimum udledes 1,95 l/s og maksimalt afledes 3,84 l/s.
Fra gulv gennem rist på afløb med 300 mm ramme kan der som minimum
udledes 4,55 l/s og maksimalt afledes 7,15 l/s.
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse:
Udløb: Gulvafløbene er med lodret eller vandret udløb. Udvendig diameter på
udløb er 75 mm eller 110 mm på afløb med 200 mm eller 250 mm ramme og
75, 110 mm eller 160 mm på afløb med 300 mm ramme.
Membranflanger: For gulve med vandtæt membran kan afløbene leveres med
membranflanger for påklæbning eller fastklemning af membranen.
Ramme og rist: Ristene findes til firkantede og runde rammer og er udført som
pladeriste med ovale huller, pladerist med spalter langs siderne, rist med
tværribber, gitterrist, støbt rist med tværribber, eller rist for istøbning af flise.
Vandlås: Demonterbar med 50 mm vandlukke.
Sideindløb: Gulvafløbene kan leveres med sideindløb med 1 ¼″ RG muffe eller
med stikmuffe for 50 mm rør.
Tilbehør: Til gulvafløbene kan leveres sandfang eller si kurve.
Materiale: Afløbsskål, vandlås, rist og membranflange er af rustfrit stål (AISI
304 eller AISI 316l) tætningsringe er af gummi.
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