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Typgodkännandebevis  
SC0778-10 

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvbrunn, Blücher Drain Multi 50S ROT 

Innehavare 
BLÜCHER Metal A/S, Pugdalsvej 1, 7480 Vildbjerg, Danmark. 
Organisationsnr: 49260016.  
Tel: +45 99 92 08 00, fax: +45 97 13 33 50. 
Hemsida: www.blucher.dk e-post: mail@blucher.dk   

Produkt 
BLÜCHER Drain Multi 50S ROT golvbrunn tillverkas av rostfritt stål (EN 1.4301 / EN1.4404) och 
har sidoutlopp i dimension DN50. Vid installation med plastmatta används montageset med RSK 
nr. 712 01 82. Vid installation med klinker och tätskikt används montageset med RSK nr. 712 20 
46. Vattenlåset är urtagbart för rengöring. Galler för brunnar som monteras tillsammans med 
plastmatta har diameter 155 mm med eller utan slits för badkarsavlopp (dy 32 mm). Galler för 
brunnar avsedda för montering med klinker är kvadratiska (200 × 200 mm) med eller utan slits 
för badkarsavlopp (dy 32 mm). Golvbrunnens flödeskapacitet är 0,69 l/s. 

Avsedd användning 
Golvbrunn för avledning av spillvatten och montering i betongbjälklag med golvbeläggning av 
klinker eller plastmatta. 

Handelsnamn 
Blücher Drain Multi 50S ROT. 

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 

Tillhörande handlingar 
Installationsanvisning BLÜCHER Drain Multi 50S, daterad 2010-12-28. 

Kontroll 
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 12. Kontrollorgan: Danskt Teknologiskt Institut. 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen 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 bevis. 
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Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Blücher Metal A/S, Pugdalsvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark. 

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

Innehavare 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens handelsnamn 
Typgodkännandets nummer 
Löpande tillverkningsdatum 
Kontrollorgan 
 
Golvbrunnar märks invändigt med BLÜCHER. 
 

BLÜCHER 
t 

SP Certifiering 1002 
BLÜCHER Drain Multi 50S ROT 

SC0778-10 
datum 

DTI 

Bedömningsunderlag 
Rapport 405312-1 från Danskt Teknologiskt Institut. 

Kommentarer 
Monteringsanvisning skall levereras med golvbrunn.  

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt standard SS-EN 1253-1 med undantag av 
flödeskapacitet som inte uppfyller kravet för flödeskapacitet på 0,8 l/s för golvbrunnar med 
utlopp i DN 50.  
 
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-04-07. 

Giltighetstid 
Godkännandet gäller t.o.m. 2021-04-26. 

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

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Ingvar Pettersson 

 

Marcus Tillman 

 

 

mailto:info@sp.se

		2016-04-27T13:56:19+0200
	Marcus Tillman
	Jag är projektledare


		2016-04-27T15:04:51+0200
	Ingvar Pettersson
	Jag har tagit beslut att utfärda detta certifikat.




