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Alterna blandarfäste 160 c/c 

Innehavare/Utfärdat för 

Dahl Sverige AB 
Box 11076, 1611 Bromma, Sverige 
Organisationsnummer: 556287-0229 
Tel: +46-8-583 595 00 
E-post: tks@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se 

Produktbeskrivning 

Blandarfäste i polerat rostfritt stål för anslutning av blandare med 160 c/c. Blandarfästet levereras med 
kopplingar i förkromad och avzinkningshärdig mässing med anslutningen utvändig G15 och blandaranslutning 
M26x 1,5. 

Avsedd användning 

Blandarfästet är avsett för montering av sanitetsarmatur vid synlig rörförläggning. Maximalt driftstryck är 1,0 
MPa (10 bar). 

Handelsnamn 

Alterna blandarfäste, artikelnummer 8187485. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
 
Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket 
  samt allmänt råd 
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Alterna blandafäste 160, daterad 2014-332-V4. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-16-0308, Kontrollorgan: RISE. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Tillverkningsenhet: 28520100. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt 
och förpackning och omfattar: 

Produkt märks med: 
Produktnamn 
 
Förpackning märks med: 
Innehavare 
Produktnamn 
Dimension 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifierings- och kontrollorgan 

 
Alterna blandarfäste 
 
 
Dahl Sverige AB 
Alterna blandarfäste 
160 c/c 
C900074 
 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport 2P03833 från RISE. 

Kommentarer 

Blandarfästet är testat enligt lämpliga delar från NKB 4. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2025-05-27. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Johan Åkesson  
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