TYPGODKÄNNANDE 1361
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL
Innehavare: Beulco Armatur AB
Box 15093, 250 15 Helsingborg
Tel: +46 (0)42-295 560
E-post: info@beulcoarmatur.se

Webb: www.beulcoarmatur.se

BA MPL Presskoppling
Produktbeskrivning
Presskoppling tillverkad av mässingslegering CW602N alt.Cuphin CW724R , dimension (16 x 2,0) mm.
Kopplingen är utformad för att garantera vattenläckage i opressat tillstånd. Presskoppling monteras på
plaströr som framgår under omfattning och pressas med verktyg som godkänts av Beulco Armatur.

Avsedd användning
Presskoppling för sammanfogning av plaströr avsedd för tappvatteninstallationer under förutsättning att
maximalt driftryck är 1,0 MPa samt vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller
kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Omfattning
- Fränkische Turatec multilagerrör PE-RT
- LK Universalrör PAL-A
- LK PE-X rör
- Uponor Uni pipe PLUS
- Henco flerlagerrör PE-Xc/AL/PE-Xc
- Valsir AluPEX (PE-Xb/AL/PE-Xb) rör

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska
egenskaper, 3, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i
enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Byggprodukter med bedömda egenskaper, 1:4
Installationer för tappvatten,
6:62 (1: a meningen och 2: a stycket samt allmänt råd)
Utformning,
6:625 (1: a och 4: e stycket)

Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning – MON 12 BA Koppling 16 mm, daterad 2016-12-14 av Beulco Armatur AB.

Märkning
Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.
Märkning ska innehålla följande information:

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona
Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Innehavare:
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:
Tillverkningsställe:
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:
Certifieringsorgan:
Ackrediteringsnummer:
Typgodkännande:
Kontrollorgan:
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Beulco Armatur AB
BA MPL Presskoppling
Gravörgatan 34, Helsingborg.
yyyy-mm-dd
−
Kiwa Sverige AB
1913
1361
Kiwa Sverige

Typgodkännande 1361
Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.
Kontrollorgan: Kiwa Sverige
Kontrollavtal: Dnr. 1005/16
Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska
byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande
handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i
enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.
Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal Dnr. 1005/16 och att innehavaren
årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska
årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande
egenkontroll.

Bedömningsunderlag
Migration provningsrapport nr. SBF2016F0568 från SINTEF
Provningsrapport nr. LC 16094-1 från Kiwa Nederland BV.

Kommentarer
1. Vid sammanfogning av koppling och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.
2. BA MPL Presskoppling ska vara inspekterbar, utbytbara och vara placerad så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan
upptäckas och inte orsaka skador.
3. Pressverktyg ska underhållas och kalibreras enligt leverantörens anvisningar för att säkerställa minimipresskraft i enlighet
med specifikationen för respektive dimensioner.
Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr
305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum:

2019-07-01

Diarienummer: 650/19

Giltigt till:

2021-12-21

Tidigare diarienummer: 1247/18

Magnus Jerlmark

Deo Yamabo
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