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Viega Advantix, duschränna och trekantig 

golvbrunn för klinkergolv 

Innehavare/Utfärdat för 

Viega GmbH & Co. KG 
Viega Platz 1. 57439 Attendom, Tyskland 
Organisationsnummer: DE307732088 
Tel: +49 2722 61 -0, E-post:  info@viega.de,  Hemsida: www.viega.com  

Produktbeskrivning 

Viega Advantix duschränna och golvbrunn har brunnshus tillverkat av PP. Överdel och galler tillverkas av 
rostfritt stål. Totalhöjd är justerbar, totalhöjd för duschrännan är 90-190 mm och totalhöjd för trekantig 
brunn är 110–215 mm.  
Galler har belastningsklass K3.  
Brunnshuset har sidoutlopp i DN 50 och flöde 0,9 l/s. 

Avsedd användning 

Golvavlopp för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av klinker. 

Handelsnamn 

Viega Advantix duschränna. 
Viega Advantix trekantig golvbrunn.  

Godkännande 

Produkten 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* 6:641 1:a meningen och sista meningen 
2:a stycket 

Utformning 6:644 1:a meningen och 2:a stycket 
 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Advantix duschränna, version 520449 daterad 2013-07-05.  
Monteringsanvisning Advantix trekantig golvbrunn, version 519479 daterad 2012-04-01. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 127, Kontrollorgan: DTI 
 
 
 

mailto:info@viega.de
http://www.viega.com/
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Kontroll forts. 

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. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Viega GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt-Elspe, Tyskland.  

Märkning 

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

 
Förpackning märks med: 

Innehavare 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan 

Viega 
enligt handelsnamn 
SC0268-13 

 t 
1002 
RISE 
DTI 

 
Brunnhus märks med: 

 

Innehavare* 
Modell 
Tillverkningsdatum 
 
*märkning på galler 

Viega 
Advantix 
datum 

Bedömningsunderlag 

Rapport 7310352-01 och 7310352-02 från TÜV Rheinland LGA, Tyskland.  
Rapport 439295 och 787717 från DTI, Danmark.  

Kommentarer 

Monteringsanvisningar skall levereras med produkterna.  
 
Duschrännan uppfyller krav enligt standard EN 1253-1:2015 med följande undantag:  
 
Vattenlåsets djup varierar mellan 35-50mm (krav i standard är 50mm) beroende på brunnens 
installationshöjd. Krav enligt standard SS-EN 1253-1 för vattenlåsets egenskaper enligt punkt 5.3.1 och 5.8 är 
uppfyllt även med minsta djup på vattenlås.  
 
Golvbrunnarnas täthet mot tätskikt är verifierad enligt ETAG 022 annex G tillsammans med ARDEX S1-K 
våtrumssystem.  
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-02-01, med 
giltighetstid t.o.m. 2024-01-31. 
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Giltighetstid 

Giltigt till och med 2024-01-31. 

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

Stefan Coric  
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