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Golvbrunn, Purus Pro Line och  
Purus Line/Corner 
Innehavare/Utfärdat för 

Purus AB 
Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. 
Organisationsnummer: 559007-0032. 
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.  
E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se 

Produktbeskrivning 

Brunnarna i Purus Pro Line, utlopp och platta, är tillverkad i ABS med rostfri sil. Plattan är självbärande vid 
montering i träbjälklag. 
Purus Line/Corner är en variant utan inbyggd platta som kan användas som linjär brunn alternativt i hörn.  
För montering i träbjälklag medföljer monteringsskenor i stål. 
Såväl Purus Line som Pro Line finns med sidoutlopp, gavelutlopp och bottenutlopp i ø75 mm och med 
sidoutlopp och gavelutlopp i ø50 mm. 
De finns även i lågbyggd variant som har sidoutlopp i ø50 mm. 
Brunnarna levereras med NOOD fjäderbelastat vattenlås med luktstopp tillsammans med rostfri klämring. 
Silarna klarar belastningsklass K3. 
Purus Line och Purus Pro Line finns i versionerna 600, 700, 800, 900, 1000 och 1200. 
 
Följande flöden har mätts för Purus Pro Line tillsammans med sil i mönster Chess, 600 version,  
RSK 7115354: 
 

Dimension (mm) / placering 
av utlopp 

Flöde 
sil (l/s) 

             DN50 / sida 0,8 

             DN50 / gavel 0,9 

            DN50 (lågbyggd) / sida 0,6 

             DN75 / botten 1,5 

             DN75 / gavel 1,0 

             DN75 / sida 1,0 
 

Avsedd användning 

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av 
klinker. 

Handelsnamn 

Purus Pro Line och Purus Line/Corner.  
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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 spillvatten*                                                                  6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket  
Utformning                                                                                                         6:644, 1:a meningen och 2:a stycket 
 
*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade 
tappställenas normflöden. 
 
 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Purus Pro Line silmönster nr 23534 daterad 20200709 
Monteringsanvisning Purus Line Pro Premium nr 23441 daterad 20200709  
Monteringsanvisning Purus Line nr 22297 daterad 20200326 
Monteringsanvisning Purus Corner Sil nr 02163 daterad 20190205 
Monteringsanvisning Purus Corner Tile insert nr 02164 daterad 20190704 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Danskt Teknologiskt Institut. 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen 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 bevis. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. 

Märkning 

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

På produkt och emballage: 
Distributör  
Produktnamn 
Produktkod/RSK-nr 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Kontrollorgan 
 
Produkt är även märkt med: 
Löpande tillverkningsår och månad 
Typgodkännandets nummer 

 
PURUS 
enligt handelsnamn  
nummer 
t  
RISE 1002 
DTI 
 
 
år/månad 
SC0265-10 

Bedömningsunderlag 

Rapport ETk P908196-B, Etk PX26619-B, Etk 4P05047 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Rapport 732649-1, 780293-1, 823828-1, 869826-1 och 949391 från DTI. 
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Kommentarer 

Monteringsanvisning skall levereras med brunn. 

 

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1, med undantag av max flöde (0,8 l/s) för den 

lågbyggda varianten. Den uppfyller dock krav på flöde för en duschplats (0,4 l/s). 

 
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet. 

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-10. 
 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2025-11-30. 

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