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PVC-RØR SOM INNVENDIGEAVLØPSRØR (NEDFALLSRØR)FOR TAKVANN

I henhold til kap.1 § 3 i departementetsbyggeforskrifterav
15.desember 1949 bestemmer departementetat innvendige avløps-
rør for takvann inntil videre kan utføres av PVC-rør når følgende
krav oppfylles

"Når Norsk Standard for PVC-avløpsrørforeligger skal kravene
i standarden følges. Inntil videre skal følgende krav opp-
fylles
1. Utvendig diameter 50 og 75 mm, godstykkelse 1,8 mm

” l lo mm,u 2,3"
11 125 " fl 2,6"

16o " 3,3 "

Rør og skjøter må kunne Motstå et innvendig overtrykk
tilsvarende 5 meter vannsøyle og være vanntett ved dette
trykk.

Rør og skjøter må være gass-!Jette.Tettheten prøves ved
et innvendig overtr kk tilsvarende 20 mm vannsøyle og
ved temperaturen 2000,

Rørene må kunne forbindes med taksluk og med avløpsrør
av andre materialer. Disse forbindelsermå kunne til-
fredsstillekravene i punkt 2 og 3.

Rørene må kunne monteres og sammenbygges slik at ikke
rør, skjøter og rørfester kan skades av bevegelser
eller,påkjenningersom oppstår ved en temperaturendring
på 50-C i rørene.

Materialet i rørene må ikke inneholde stoffer som gjør
at rørene lukter sjenerende.

Ved bruk av PVC-rør må en påse at rørene ikke har defekter
i overflaten som kan ha betydning for bruken av dem og at
rørene ikke plasseres i nærheten av noe som kan skade dem
ved varmepåvirkning,kjemisk påvirkning eller mekanisk på-
virkning.
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Prøveresultaterfra anerkjent prøveanstaltmå dokumenteres
overfor de lokale bygningsmyndigheter.

Monteringen av rørene må utføres av dertil utdannet og
kyndig arbeidskraftog skje i nøye overensstemmelsemed
produsentensanvisninger.

For øvrig kommer bestemmelsenei byggeforskrifteneskap.23,
Takrenner og nedfallsrør, til anvendelse."

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Samtidig trekkes tilbake tidligeremeddc:lt6g()dkjenningr.

Dett bnr CA gjort kjent for bygningsrådeneinnen herr fylkes-
mannens embetsdistrikt.

En del eksemplarerav rundskrivetlegges ved.
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