
Purusklamman Flexi
CC-40, ø 10-16 mm - Nya Generationen Rörklammer

Purusklamman Flexi, Vit

Purusklamman Flexi, Krom

Flexibel - Monterbar med alla tänkbara rör i dimension  
ø10-16 mm. Även PEX- och ALUPEX-rör
 
Ljudlös - Med rörhållarnas (underdelen) konstruktion och 
materialval elimineras de oljud som kan uppstå i traditionella 
klammer vid temperaturväxling i vattenrören. 

Limbar - Tillsammans med limplattan appliceras klamman 
utan håltagning på våtzonens yta, i enlighet med Säker Vat-
tens direktiv. 

Design - Klamman har vi utformat i ”rundhetens tecken” för 
att smälta in med rören den håller upp. 

Byggmått - Som tillbehör har vi 5 mm distansplatta som 
tillsammans endast begränsas av infästningsskruvens längd, 
med andra ord bygger distanserna 10, 15, 20, 25 …mm  
i höjd. 

Våtsäkring - Klamman har monterad våtrumssäkring.



Teknisk data

Purusklamman Flexi
CC-40, ø 10-16 mm - Nya Generationen Rörklammer

Purusklamman Flexi är enkel att montera:
- Montera underdel med antingen skruv eller limplatta (våtzon)

- Klamringsavstånd enligt VVS AMA 09

- Montera överdelen som fixeras med snäpplås.

- Är behovet att ha byggmått vägg – c/c rör högre än 20 mm 
används 5 mm distansplatta.

- Distansplattorna kan monteras tillsammans vilket ger 
25, 30, 35 ….mm i bygghöjd på c/c röret.

- Limplattan (tejpförband) som krävs då rördragning i våtzon 
förbjuder håltagning monteras med snäppfunktion på 
undersida flexibla klamman.

- Rengöring av ytskiktet där limplattan skall monteras görs 
med i förpackningen bifogad rengöringsduk alt. lösnings-/
avfettningsmedel.

Art. namn, beskrivning Material Benämning RSK nr.
Purusklamman CC-40 vit Universal fjäderbelastad hållare ABS/POM Ø10-16 mm. 3810594

Purusklamman CC-40 fkr Universal fjäderbelastad hållare ABS/POM Ø10-16 mm. 3810593

Limplatta Flexi CC-40, vit ABS/tejp Höjd 2 mm 3810597

Distansplatta Flexi CC-40 vit för klammer 3810594 ABS Höjd 5 mm 3810599

Distansplatta Flexi CC-40 fkr för klammer 3810593 ABS Höjd 5 mm 3810600

Vår ständiga produktutveckling kan medföra 
ändringar i utförande, design och konstruktion, 
vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS Group   
Södergatan 7  SE-275 31  Sjöbo   
Tel +46 416-257 00  Fax +46 416 257 20   
info@purus.se  www.purus.se

Övrigt
PURUS är medlem i Kakelföreningen.
PURUS är medlem i Golvbranschens Riksorganisation.
PURUS är medlem i Säker Vatteninstallation vilket innebär att:
Produkten är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna 
och monteringsanvisningen följs.

Branschregler
- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall Byggkeramik   
   rådets branschregler för våtrum följas
- För anslutning av plastmatta skall GBR:s branschregler följas
- För montering skall VVS-I, Säker Vatteninstallations branschregler 
  följas.
   

Alla mått är i mm.

Distansplatta Flexi Limplatta Flexi


