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Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Neoperl GmbH.
Klosterrungstrasse 9-11
DE-79379 Mülheim
Telefon: +49 7631 188 0
Telefax: +49 7631 188 7252
Internet: www.neoperl.net

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

FABRIKAT:
Neoperl Nordic A/S, Danmark
Neoperl GmbH, Tyskland
NPI Italia S.r.l., Italien
Neoperl Xinhui Ltd, CN-Jiangmen
Neoperl Bulgaria

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets
krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.
Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets
§ 417 er opfyldt.

MÆRKNING:
 Fabrikantmærke:
NEOPERL SOFTPEX®
 Dimension
 Fremstillingsår
 Angivelse af max. temperatur
 Koldt vand: max.: 25 C˚
 Varmtvand vand: 70 C˚
 Godkendelsesnummer
 Godkendelsesmærke:
KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Slangesæt for koldt og varmt brugsvand

SOFTPEX®
dim. DN6, DN8, DN8N, DN10, DN13 og DN15 mm

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jf. ”Norm for
vandinstallationer DS 439” stiller krav om montering af en afspærringsventil så
skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.
Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem
vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine eller et enkelt apparat
beregnet for koldt brugsvand, se Bemærkninger.
Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller
apparat må kun bestå af ét slangesæt.
Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede
koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.
Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er
let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder straks kan
konstateres.
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.
BEMÆRKNINGER:
Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger
betragtes som maskiner.
Industrielle kaffemaskiner og lignende betragtes som maskiner til
drikkevandsbrug, hvis de er forsynet med drikkevandsaftap.
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Anvendelse
Som tilslutning af wc-cisterne, vaskemaskine,
opvaskemaskine, kaffemaskiner, blandearmaturer eller
lignende.
Udførelse

Slangen er fra fabrik monteret med nipler og omløbere.

Materiale

Slangen er af plastic SPX med armering af rustfrit stålflet.
SPX DN6 og SPX DN8 udføres også med PA flet.
Omløbere er af messing, Ecobrass eller rustfrit stål.

Dimensioner

DN6, DN8, DN10, DN13 og DN15
Koblinger: ⅜" - 1" samt efter ønske.
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