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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
Indbygningsprincip for gulvafløb.  

 

Betegnelse: 
Purus Line og Purus Corner gulvafløb 

 
GODKENDELSESINDEHAVER: 
Purus AB 
Södra Dragongatan 15 
SE-27139 Ystad 
Telefon +46 104144900 
Telefax +46 104144996 
Internet www.purus.dk. 
 
MÆRKNING: 
De materialer, som medgår til installering af 
gulvafløbet skal leveres i emballage, der er 
mærket med betegnelse i 
overensstemmelse med godkendelsens 
BESKRIVELSE. 
 
BEMÆRKNINGER:  
Der er med godkendelsen taget stilling til 
gulvafløbets anvendelse på steder, hvor 
påvirkningerne antager et omfang, som er 
vanligt i boliger. 
 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2008-05-07 
– udløbsdato 2011-04-01 

 
BESKRIVELSE: 
Indbygning af Purus Line og Purus Corner gulvafløb i gulve af beton skal ske 
med følgende materialer og principper: 
 
– Purus Line eller Purus Corner afløbskål, udformet som rende eller trekant, 

og tilhørende vandlås, rammer og riste som beskrevet i VA-godkendelser 
nr. VA 2.44/17948 og VA 2.44/17949. Den nærmere udformning af 
afløbene fremgår af tegning nr. DK1635-a600.rev7 af 2007-07-31 og 
nr.DK1635-a300.rev.7 af 2007-01-19 samt 1641-a606 af 2007-11-29, alle 
fra Purus AB. Gulvafløbets overdel er fremstillet af klæb bar ABS. 

 
– Trekant afløbet er forsynet med lodrette og vandrette flanger, som kan 

skæres væk afhængig af installationen. Ved installation i hjørner skæres de 
vandrette flanger på de sider som vender mod væggene bort, således at de 
50 mm høje lodrette flanger står op ad væggene. På den side som vender 
mod gulvet skæres den lodrette flange bort, således at der er en 40 mm 
bred vandret flange. Ved installation af trekant afløbet mod væg skæres 
den vandrette flange som vender mod væggen bort, således at den 50 mm 
høje flange står mod væggen. På de to sider, som vender mod gulv skæres 
de lodrette flanger bort, således at der er to 40 mm brede vandrette flanger 

 
– Rende afløbet er ligeledes forsynet med lodrette og vandrette flanger som 

kan skæres væk afhængig af installationen. Ved installation mod væg 
skæres den vandrette flange som vender mod væggen bort, således at den 
50 mm høje lodrette flange står mod væggen. På de tre sider, som vender 
mod gulv skæres de lodrette flanger bort, således at der er tre 40 mm 
brede vandrette flanger 

 
– For begge typer afløb gælder for installation frit i gulv, at alle lodrette 

flanger skæres bort, således at der på alle sider er 40 mm brede vandrette 
flanger. 

 
– Flangerne skal sikre vedhæftning af tætningsbåndet til afløbet. Overdelens 

flanger er udformet således, at der kan etableres en ca. 40 mm bred 
vedhæftning mellem flange og tætningsbånd 

 
– Armering med strimler af mindst 80 mm bredt butyl tætningsbånd, som skal 

sikre tætheden mellem afløbet og tilstødende gulv/vægge. Tætningsbåndet 
skal hæfte på mindst 40 mm af overdelen til afløbet. Tætningsbåndet skal 
enten være en del af et MK-godkendt vådrumssystem, og skal monteres i 
overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren af 
vådrumssystemet eller leveres af Purus. 

 
– MK-godkendt vådrumssystem påført over flange og armering i 

overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren af 
vådrumssystemet 

 
– Et lag keramiske fliser. Vægfliser monteres med fugeafstand ned mod 

overdelens ramme. 
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– Fugning i hulkehl og omkring gulvafløb med en fleksibel fugemørtel. 

Risterammen fuges på afløbene med elastisk fugemasse efter 
leverandørens anvisninger. 

 
Indbygningsprincippet for med Purus Line og Purus Corner gulvafløb opfylder 
kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbelægninger til 
vådrum, MK 7.00/011. 
 
GODKENDELSE: 
Purus Line og Purus Corner gulvafløb monteret frit i gulvet, langs kanten af 
gulvet eller i hjørner godkendes i henhold til BR-10 kapitel 4.6 Fugt og 
holdbarhed stk. 5 anvendt i gulvkonstruktioner af beton i vådrum, herunder 
baderum samt bryggers og WC-rum eller andre vådrum. 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med: 
 

a. By og Byg anvisning 200 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse 
af det, som er angivet i tabel 1, side 24 om gulvkonstruktioner og 
vandtætningssystemer samt i tabel 2, side 27 om pladematerialer og -
tykkelser og understøtnings- og fastgøringsafstande og i afsnittet 
Gulve i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger. 

 
2. Det skal af VA-godkendelsen for det anvendte gulvafløb fremgå, at det er 

godkendt til brug i gulve af beton med keramiske fliser på vandtæt lag. 
 
3. Installationen skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med 

Montagevejledning for Purus Corner- af 2008-03-03 henholdsvis 
Montagevejledning for Purus Line af 2008-03-03, begge fra Purus as 

 
KONTROL: 
Ingen ekstern kontrol 
 
 

  
 






