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Valsir Rainplus 110 och Rainplus 56 

Takbrunnar 

Innehavare/Utfärdat för 

Valsir S.p.A 
Localitá Merlaro, 250 78 Vestone (Brescia), Italien 

Produktbeskrivning 

Takbrunnar av rostfritt stål och aluminium i dimensionerna DN 110 och DN 56. Brunnarna är utrustade med 
lövsil och har belastningsklass H1,5 samt tätningsringar med klass WB enligt EN 681-1. 
Valsir Rainplus 110 med lövsil och med utlopp DN110 har flödeskapacitet= 37,9 l/s*. 
Valsir Rainplus 56 med lövsil och med utlopp DN56 har flödeskapacitet = 7,5 l/s*. 
 
*Vattennivå 55 mm. 

Avsedd användning 

Takbrunnar avsedda för installation på tak med tätskikt, i ränna eller gjuten i betong för avledning av regn- 
och smältvatten. 

Handelsnamn 

Valsir Rainplus 110 och Rainplus 56. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
 

Installationer för dagvatten                                     6:642,       1:a stycket   
Utformning                                                                         6:644,       1:a stycket,1:a meningen och 2:a stycket sista meningen 

Tillhörande handlingar 

”Thermokit Rainplus”, A420124 (rev. 03 – 02/2020). 
”Rainplus 56 Installation på tak med tätskikt (för svetsbar duk)”, A420184 (rev. 00 – 01/2022). 
”Rainplus 56 Installation på tak med tätskikt (svetsbart membran, bitumen)”, A420128 (rev. 00 – 01/2022). 
”Rainplus 110 Installation på betongtak”, A420188 (rev. 02 – 09/2022). 
”Rainplus 110 Installation på tak med tätskikt (svetsbart membran, bitumen)”, A420157 (rev. 02 – 09/2022). 
”Rainplus 110 Installation på tak med tätskikt (svetsbar duk)”, A420187 (rev. 02 – 09/2022). 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr.  125 daterad 2020-10-07 med Appendix A daterat 2020-10-07, Kontrollorgan: DTI 
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Kontroll fortsättning 

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 detta typgodkännande 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 typgodkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Valsir, Vestone (BS), Italien. 

Märkning 

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

På förpackning: 
Innehavare 
Tillverkningsställe 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer 
Typgodkännandets nummer 
Dimension DN 
Belastningsklass 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 
 
På produkt: 
Innehavare 
Produktens typbeteckning 

 
Valsir 
Italien 
handelsnamn 
nr 
SC0685-17 
DN 110 eller 56 
H1.5 

 t 
1002 
RISE 
DTI 
 
 
Valsir 
handelsnamn 

Bedömningsunderlag 

Rapporter 7310323-03 och 7310323-02 från LGA. 
Rapporter 6P09166-01 och 6P09166-A, 6P09166-B från SP. 
Rapport 12-295-5253-1 från DVGW. 

Kommentarer 

Takbrunnar har bedömts uppfylla kraven enligt EN 1253-2. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-09-08, med 
giltighetstid t.o.m. 2022-09-07. 
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Giltighet 

Giltigt till och med 2023-11-15. 

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric 

 


