Typgodkännande med beslut
om tillverkningskontroll
1484/95

Flowflex och Lamontite, Kompressionskoppling
Innehavare/Utfärdat för

Flowflex Components Ltd
Tongue Lane, Industrial Estate, BUXTON SK17 7LR, England.
VAT nummer: GB511579355
Tel: + 44 1298 77211, Fax: + 44 1298 72362.
E-post: sales@flowflex.com, hemsida: www.flowflex.com
Produktbeskrivning
Flowflex och Lamontite kompressionskoppling består av kopplingshus, kopplingsmutter och klämring.
Stödhylsa skall användas vid sammanfogning av halvhårda och mjuka kopparrör.
Kopplingarna finns i följande dimensioner 10, 12, 15, 18, 22 och 28 mm.
Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässingslegering.
Avsedd användning
Kompressionskoppling avsedd för sammanfogning av hårda kopparrör Dy 10-28 mm,
mjuka kopparrör Dy 10-28 mm och kromade halvhårda kopparrör Dy 10-22 mm.
Kopplingarna är avsedda för tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämställas
med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen.
Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar).
Maximal kontinuerlig driftstemperatur 70 °C.
Maximal momentan driftstemperatur 95 °C.
Handelsnamn
Flowflex och Lamontite.
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 tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Utformning

*Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21,
2014-06-17.
Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning, daterad 2018-03-21.
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Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: nr 34. Kontrollorgan: Danskt Teknologiskt 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.
Tillverkningsställe
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Flowflex Components Ltd, Tongue Lane, Industrial Estate, Buxton, Derbyshire, England.
Märkning
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling på kopplingsmutter med
handelsnamn och dimension samt etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Handelsnamn
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FLOWFLEX COMPONENTS Ltd BUXTON GB
t
1002
RISE
FLOWFLEX eller LAMONTITE
1484/95
datum
DTI

Bedömningsunderlag
Rapport 270-3-0954, 680808-1, 701565, 788003 och 802184 från DTI, Danmark.
Kommentarer
Produkterna är godkänd mot NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för
tappvatteninstallationer", daterad oktober 1989.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-01-26, med
giltighetstid t.o.m. 2017-06-30.
Giltighetstid
Giltigt till och med 2023-05-28.
Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Stefan Coric
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