
VITLACKeRAT 
kopparrör  
CUPORI 130 (White)
Cupori 130 (White) är ett pulverlackerat vitt (NCS 0502 Y)  
kopparör. Det lämpar sig väl som installationsrör för 
uppvärmningssystem eller för synliga installationer i t.ex. 
badrum. En färdig pulverlackerad yta garanterar ett snyggt 
resultat och är lätt att hålla ren. Röret kan fogas med press- 
eller klämringskopplingar som inte kräver heta arbeten. 
Cupori 130 (White) kompletterar Cupori 100-serien för 
VVS-installationer. 

Denna produkt är anpassad enligt branschregler Säker Vatteninstallation. 
Cupori garanterar produktens funktion om branschreglerna och monterings-
anvisningen följs.
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Produktfakta
 – uppfyller standard  EN 1057 
 – typgodkännande för tappvatten-

installationer i Sverige
 – leveransform: halvhård (R250)
 – levereras i längder om 3 meter
 – lämpar sig som installationsrör för 

uppvärmningssystem eller för synliga 
installationer i t.ex. badrum

fördelar
 – minskar installationstiden eftersom rören 

inte behöver målas i efterhand
 – snabb och enkel installation
 – lätt att bocka
 – snygg ytfinish
 – åldringsbeständig vit färg 
 – lätt att hålla ren
 – 100% återvinningsbart

Användningsområden

Produktsortiment

Halvhård (R250), EN 1057, 3 M RAKA
RSK- 

nummer
Ytter- 

diameter,  
mm

Gods- 
tjocklek, 

mm

Inner- 
diameter,  

mm

Vikt 
kg/m

Max.  
arbetstryck*, 

bar

Antal per 
låda st

1581262 12 1,0 10,0 0,31 104 25
1581264 15 1,0 13,0 0,39 82 20
1581266 18 1,0 16,0 0,48 67 14
1581268 22 1,0 20,0 0,59 54 9
 

*) Maximala tillåtna interna arbetstryck av rören är nominala och baserat på kalkyleringar av tekniska instruktioner av  
DKI 1/99. I kalkyleringen har max. arbetstryck beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med Rm = 200 N/mm2 med en 
säkerhetsfaktor på 3,5  och arbetstemperaturen ligger på +20°C. Beräkningen omfattar endast kopparrör, inte kopplingar.

MONTAGE
Cupori 130 (White) vitlackerade kopparrör kan fogas med 

 – vita presskopplingar
 – förkromade press- och klämringskopplingar
 – presskopplingar som kan målas i efterhand 

Exempel på lämpliga bockverktyg är Fromax nr 75 eller Ridgid KRV. 

Cupori 130 (WHITE) 
Vitlackerat kopparrör

Försäljning: via ledande VVS-grossist


