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Innehaver 
AB Faluplast 
Ryckepungsvägen 7 
791 22 Falun, Sverige 
 
Produsent 
AB Faluplast 
Ryckepungsvägen 7 
791 22 Falun, Sverige 
 
Produkt- og produksjonskontroll 
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene 
i NS-EN ISO/IEC 17065. 
 
Produktbeskrivelse 
Faluplast Flexi gulvsluk har ett fleksibelt utløpsrør, 75 mm, 
som kan vris 180 grader. Sluket er av PP. Klemringen mon-
teres med 5 skruer i rustfritt stål. 
 
Følgende sluk og forhøyningsringer inngår: 
› 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp med silpakke 

– NFR nr. 4516207 
› 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp uten silpakke 

– NRF nr. 4515955 
› Forhøyningsring FALU 15 mm – NRF nr. 4516019 
› Forhøyningsring FALU 25 mm – NRF nr. 4516021 
 

Funksjonskrav i TEK 
Bortleding av avløpsvann 
Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløps-
vannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden. 
 
Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og 
kan benyttes som eneste sluk i et våtrom. 
 
Vannlås 
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås 
eller tilsvarende funksjon. 
 
Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på 
minimum 50 mm. 
 
Rensepunkt 
Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjø-
ring. 
 
Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demon-
teres for rengjøring. 
 
Andre sertifiseringskrav 
Merking 
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik 
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter. 
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SINTEF bekrefter at  

Faluplast Flexi gulvsluk 

 

 
er i samsvar med kravene i  

› EN 1253-1 (*) 
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