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Flerskiktsrör system 

Produktbeskrivning 

Rörsystem av kompositrör, kopplingar och erforderliga tillbehör. Sammanfogning av rör och 

skarvdon/koppling sker med specialverktyg som tillhandahålls av tillverkare. Presskopplingar är provade 

och uppfyller kraven för läckageindikering.  

Kompositröret består av ett inre och ett yttre PE-RT rör och däremellan ett aluminiumrör som utgör en 

diffusionsspärr (PE-RT II/Al/PE-RT II). 

Kopplingar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing eller PPSU; 

- Uponor S-Press PLUS metallkopplingar för Ø 16, 20, 25 och 32 mm    

- Uponor S-Press PLUS plastkopplingar av PPSU för Ø 16, 20, 25 och 32 mm  

- Uponor RTM plastkopplingar av PPSU för Ø 16 - 25 mm   

Avsedd användning 

Rörledningssystem för varmt och kallt tappvatten alt. värmevatten inom byggnader. Godkännandet 

gäller för vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C, 

vid högsta drifttryck 1,0 MPa.  

Omfattning 

Uponor Uni Pipe PLUS system 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska 

egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 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 

Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket 

Märkning 

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. 

Märkning ska innehålla följande information: 

Innehavare:  Uponor GmbH 

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer: Produktnamn (artikelnr) 

Tillverkningsställe: Berört tillverkningsställe 

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) 

Uppgift om krav eller klass, om detta finns: Tryckklass och temperatur  

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:  

Certifieringsorgan: Kiwa Certification AB  

Ackrediteringsnummer: 1913 

Typgodkännande: TG 1187 

Kontrollorgan:  SKZ, Würzburg 

  

TYPGODKÄNNANDE 1187 
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL 

 

Innehavare: Uponor GmbH 
Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland 

Tel: +49(0) 9521-690-828 

E-post: support.vvs.se@uponor.com  Hemsida: www.uponor.com  
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