
 
 
 
 
 
 

FDV DOKUMENT 
Pipelife gulvsluk 

 

Dato: 06.10.2022 

PRODUKT: Pipelife gulvsluk 

PRODUKTBESKRIVELSE: Pipelife gulvsluk for montering i trebjelkelag og betong.  

 

Produktbilde 
 

     

 

PRODUKTEGENSKAPER: Sluk for montasje i våtrom i kombinasjon med enten membran eller vinylbelegg.  

 

LEVERANDØR/ 
PRODUSENT: 

Pipelife Norge AS, Surnadal 

 

SERTIFISERING: Sertifisert i henhold til NS-EN 1253-1 
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PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal 
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no 

TEKNISK DATA: 
DIMENSJONER: DN75 

MATERIALE: Hoveddel: Polypropylen co-polymer (PP) 

Klemring: Rustfritt stål 

Vannlås: Polypropylen co-polymer og TPE (pakning) 

Rist: Polypropylen co-polymer 

FARGE: Svart hoveddel med hvit plastrist 

DENSITET: Ca 0,9 kg/dm³ 

 

HMS (HELS, MILJØ OG SIKKERHET): 
BRANNFARE Antennelsespunkt 360°C, ingen reell fare 

HELSEFARE Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største 
faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både 
akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, 
kvalme og uregelmessig pust. 

FØRSTEHJELP Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege. 

DESTRUKSJON Hoveddel sluk, vannlås og rist er produsert i Polypropylen co-polymer og kan 
gjenvinnes. Klemring er produsert i rustfritt stål og kan gjenvinnes. 

 

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
LAGRING Sluket skal lagres i emballasjen. Det skal ikke lagres i fuktig miljø, slik at emballasje og 

monteringsanvisning forringes. Det skal heller ikke oppbevares slik at pakninger 
utsettes for sollys over lengre tid. 

MONTERING Hoveddel med trakt og kopp er ferdig sammensatt fra fabrikk og leveres med rist, 
pakning og skruer. Slukene kan monteres både i trebjelkelag og i gulv av betong. 
Monteringsanvisningen for sluket skal følges. 

RØRDELER Kombineres med Smartline rørdeler 

HØY TEMPERATUR Max temperatur er 95°C 

SERVICE Slukene har ikke behov for service 

VEDLIKEHOLD Slukene bør renses og rengjøres minst to ganger per år eller etter behov. 
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PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal 
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no 

RESERVEDELER Skadet sluk eller enkeltdel erstattes fortrinnsvis med samme type 
produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - 
eller ved å kontakte produsenten direkte 

  

 
Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 

 


