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Vandlåsene Purus MaxiFlex-P og MaxiFlex-S 

Indehaver/Udfærdiget for 

Purus AB 
Södra Dragongatan 15, 27139 Ystad , Sverige 
Organisationsnummer/Momsnummer: 559007-0032 
Tlf.: +46 (0)10-4144900, Fax: +46 (0)10-4144996  
E-mail:info@purus.se, Hjemmeside:www.purus.se 

Produktbeskrivelse 

P- og S-vandlåse fra Purus, DN 75 og 110, som opfylder standard SS-EN 1451-1. 
Fremstillet i både Ø75 og Ø110 mm. Målt flow for DN 75 er 1,4 l/s og for DN 110 2,6 l/s. 
Vandlåsene er fremstillet af sort polypropylen. Vandlåsenes dybde er >50 mm. 
Delene har fabriksmonterede tætningsringe, som opfylder kravene iht. SS-EN 681, klasse WC. 

Forskriftsmæssig anvendelse 

En vandlås skal kunne håndtere det nødvendige afløbsvand fra den installation, som den er placeret ved. 
Rengøring af vandlåsen bør være mulig fra samme rum som indløbet. Anvendes på steder, hvor det ikke er 
muligt at benytte en indbygget vandlås. 
Spildevandstemperaturen kan kortvarigt gå op til 95 °C. 

Handelsnavn 

Vandlåsene Purus MaxiFlex-P og Purus MaxiFlex-S. 

Godkendelse 

Produkterne opfylder kravene i PBL kap. 8, §4, stk. 3 i de henseender og under de forudsætninger, som er 
angivet i dette certifikat, og godkendes derfor iht. bestemmelserne i følgende afsnit af Boverkets Byggeregler 
(BBR):  
Installationer til spildevand  6:641, stk. 1 og stk. 2, sidste sætning 
Udformning  6:644, stk. 1, 1. sætning og stk. 2, sidste sætning 

Tilhørende dokumenter 

Montering, drift og vedligeholdelse af P- og S-vandlås, dateret 29. juni 2020. 

Kontrol 

Producentens egenkontrol overvåges af et uafhængigt kontrolorgan. 
Kontrolaftale: 351, Kontrolorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut 

I forbindelse med bygherrens kontrol på byggepladsen skal det ved identifikation af mærkningen sikres, at de 
rette produkter er blevet leveret, samt at de anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, som er 
angivet i godkendelsen og de tilhørende dokumenter. Desuden skal det kontrolleres, at produkterne ledsages 
af en producenterklæring, som attesterer, at produktionen er foregået i overensstemmelse med de 
dokumenter, som har ligget til grund for denne godkendelse. 
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Produktionssted 

Produktionskontrollen omfatter følgende produktionssted: 
Purus AB, Ystad, Sverige. 

Mærkning 

Produkterne skal fra fabrikken forsynes med en mærkning. Mærkningen består af tekst på hvert leveret 
produkt eller emballage og omfatter: 

Indehaver 
Produktets typebetegnelse 
Løbende produktionsår og -måned 
Materiale 
Dimension 
Typegodkendelsens nummer 
Boverkets indregistrerede varemærke 
RISE akkrediteringsnummer 
Certificeringsorgan 
Kontrolorgan 

PURUS 
MAXIFLEX P-vandlås, MAXIFLEX S-vandlås 
år og måned 
PP 
dimension 
C900139 
 t 
1002 
RISE 
DTI 

Bedømmelsesgrundlag 

Rapport 607344 fra DTI, Dansk Teknologisk Institut. 

Kommentarer 

Produkterne er testet og opfylder de relevante dele af SS-EN 1451-1 og SS-EN 274. 
Flowmålingen er udført iht. SS-EN 1253. 

Gyldighedsperiode 

Gyldigt til og med 1. juli 2025. 

Denne typegodkendelse ophører med at gælde, når egenskaber, som indgår i dette certifikat, skal CE-mærkes 
iht. Byggevaredirektivet 305/2011/EU. 

Ingvar Pettersson  
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