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Innehaver 
Purus AB 
Södra Dragongatan 15 
271 39 Ystad 
Sverige 
 
Produsent 
BLS Industries AB 
Södra Dragongatan 15 
271 39 Ystad 
Sverige 
 
Produkt- og produksjonskontroll 
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene 
i NS-EN ISO/IEC 17065. 
 
Produktbeskrivelse 
Purus Line Vinyl Plus rennesluk er laget i ABS-plast med en 
øvre del og klemramme laget av rustfritt stål. 
 
Rennesluket leveres med enten bunn- eller sideutløp i di-
mensjon Ø50 eller Ø75 mm. 
 
Risten er laget av rustfritt stål i belastningsklasse K3 (300 
kg) med mønster "Chess". Lengden på slukristen er enten 
600, 700, 800, 900 eller 1000 mm. 
 
Rennesluket er beregnet for montering i tre- eller betong-
bjelkelag med vinylbelegg. 
 

Funksjonskrav i TEK 
Bortleding av avløpsvann 
Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløps-
vannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden. 
 
Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og 
kan benyttes som eneste sluk i et våtrom med unntak av 
modell Ø50 side lav. Denne modellen har en drenerings-
kapasitet på 0,5 l/s og kan betjene en dusjplass. Dersom 
våtrommet har flere vanninstallasjoner i tillegg til dusj, 
som for eksempel servant, klosett og vaskemaskin, må det 
installeres et ekstra sluk i rommet. 
 
Vannlås 
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås 
eller tilsvarende funksjon. 
 
Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm, samt 
en fjærbelastet luktlås, med unntak av modell Ø50 side 
lav. Denne modellen har kun fjærbelastet luktlås. 
 
Rensepunkt 
Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjø-
ring. 
 
Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demon-
teres for rengjøring. 
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SINTEF bekrefter at  

Purus Line Vinyl Plus rennesluk 

 

 
er i samsvar med kravene i  

› EN 1253-1 
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