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GODKENDELSESINDEHAVER: 
UNIDRAIN A/S 
Farum Gydevej 71 
DK-3520 Farum 
Telefon: +45 39 10 10 10 
Telefax: +45 39 10 10 20 
Internet: www.unidrain.d 

 

Gulvafløb til gulve af beton  

UNIDRAIN KVADRAT 100x100 og 150x150 
type 2511.0050, 2511.0075, 2512.0075, 8011.0000 og 
8013.0075  

 
FABRIKAT: 
Unidrain A/S, Danmark 
 
MÆRKNING: 
 Fabrikantmærke: UNIDRAIN 
 Godkendelsesmærke:  

På tætningsringe: 
 Fabrikantmærke:  

 
KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 
 
 
 
 
 

 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Montering: 
Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, 
kontorbygninger og lignende.  
Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Afløbsnormen og SBI-anvisning 
252, Vådrum. 
Gulvafløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran i henhold til 
godkendelsesindehaverens forskrifter. 
Ikke benyttede sideindløb skal forblive lukkede med de tilhørende 
blændpropper. 
 

Afløbsskål type 8013.0075 har et sideindløb som er tilsluttet under det 
medfølgende lugtlukke. Den afløbsgenstand der tilsluttes dette sideindløb, skal 
have et selvstændigt lugtlukke med renseadgang. 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt 
 

Tilslutning: 
Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrøret 
hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til 
systemerne godkendte overgangsstykker. 
 

Afløbsstrøm: 
Gennem afløbsskålen og tilhørende vandlås kan der maksimalt afledes  
ø 50: 0,7 l/s 
ø 75: 0,9 l/s 
 

BEMÆRKNINGER: 
Vandlåsen opfylder kravet til kapacitet i gulvafløb i brusenicher hvor den 
forudsatte spildevandsstrøm er 0,4 l/s, jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. 
Derudover som afløb for tapsteder hvor den forudsatte vandstrøm ikke 
overstiger 0,9 l/s. 
 

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Udførelse: 
Gulvafløbet er med vandret eller lodret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm 
vandlukke. 
Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan drejes for tilpasning til 
klinkebelægning. 
Afløbet leveres med løs rist med forskellige hulmønstre. 
 

Materiale: 
Afløbsskål, vandlås er af PP, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe 
er af TPE. 
 

Tilslutning: 
Udløb er med 50 eller 75 mm udvendig diameter.  
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Göteborg Plads 1 Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk 
DK-2150 Nordhavn  
 


