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Duschrännor Blücher Art Deco 

Innehavare/Utfärdat för 

BLÜCHER Metal A/S 
Pugdalvej 1, DK-7480 Vildbjerg , Danmark 
Organisationsnummer: 49 26 00 16 
Tel: +45 99 92 08 00,  Fax: +45 97 13 33 50  
E-post: maildk@blucher.dk   Hemsida: www.blucher.dk 

Produktbeskrivning 

Blücher Art Deco består av en överdel som utgörs av duschränna med galler och en underdel som utgörs av 
golvbrunn med löstagbart vattenlås och sidoutlopp med DN 50. 
Modellen har limfläns för anslutning av tätskikt.  
Duschrännan är tillverkad av rostfritt stål (EN 1.4301) i längden 900 mm, underdelen är tillverkad i PP. 
Art Deco uppfyller belastningsklass K 3 (300 kg). 
Flödeskapacitet för Art Deco = 0,58 l/s. 

Avsedd användning 

Duschrännan är avsedd för avledning av spillvatten. 
Art Deco är avsedd för montering i trä- eller betongbjälklag. Modellen är anpassad för folietätskikt eller 
brunnsmanschett tillsammans med vätskebaserat tätskikt för ytskikt av klinker. 

Handelsnamn 

Blücher Art Deco. 

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 och sista meningen i 2:a stycket  
Utformning                                                                        6:644,  1:a meningen och 2:a stycket  
 
*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de 
betjänade tappställenas normflöden, se även kommentarer nedan. 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning:  Art Deco, version 2020_3 oktober 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. 12. Kontrollorgan: DTI (Danskt Teknologisk 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. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Blücher Metal A/S, Pugdalvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark. 

Märkning 

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

Distributör 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 
 
Duschrännorna märks med BLÜCHER på undersida galler. 

BLÜCHER 
Art Deco 
datum 
C900215 
 t 
1002 
RISE 
DTI 

Bedömningsunderlag 

Rapport 900722 från DTI (Danskt Teknologisk Institut). 

Kommentarer 

Monteringsanvisning skall levereras med golvränna.  
Golvbrunnen uppfyller krav enligt EN 1253 med undantag av max. flöde (0,8 l/s). Flödeskrav för installation i 
utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard SS-EN 1253-1 (0,4 l/s). 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2025-10-14. 

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

Ingvar Pettersson  
 


		2020-10-15T10:06:09+0200
	Ingvar Pettersson
	Jag har granskat det här dokumentet




