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1 INFORMATION OG SIKKERHEDSADVARSLER

Gyldighed
Denne tekniske information er gældende for Danmark.

Navigation
I starten af dette afsnit i den tekniske information finder du en 
detaljeret indholdsfortegnelse med overskrifter på afsnit og tilsvarende 
sidenumre.

Ikoner og logoer

Sikkerhedsadvarsler

Juridiske oplysninger

Vigtig information, som skal overholdes

Information på nettet

Dine fordele

Den tekniske informations gyldighed
For din egen sikkerheds skyld og for at anvende vores produkter 
korrekt bør du med jævne mellemrum tjekke, om der findes en nyere 
version af den tekniske information. Udgivelsesdatoen for den tekniske 
dokumentation kan du altid finde i nederste højre hjørne på bagsiden 
af dokumentet.
Den nyeste version af den tekniske information kan du indhente hos 
dit REHAU-salgskontor, specialiserede grossist og downloade via 
internettet på www.rehau.dk eller www.rehau.com/downloads

Anvendelsesformål
Jord- og spildevandssystemet, RAUPIANO PLUS, må kun planlægges, 
installeres og betjenes i henhold til beskrivelsen i denne tekniske 
information. Enhver form for anden anvendelse, som ikke falder under 
systemets anvendelsesformål, er ikke tilladt.

Sikkerhedsadvarsler og betjeningsvejledning
- For din egen og andre personers sikkerheds skyld bedes du læse 

sikkerhedsforskrifterne og betjeningsvejledningen omhyggeligt, 
inden du går i gang med installationen.

- Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted.
- Hvis du ikke forstår sikkerhedsforskrifterne eller dele af installations-

vejledningen eller synes, de er uklare, skal du kontakte dit 
REHAU-salgskontor.

- Hvis du ikke overholder sikkerhedsoplysningerne/-forskrifterne kan 
det resultere i skader på ejendom eller personskade.

Sørg for at overholde gældende nationale og internationale lovbestem-
melser for installation, ulykkesbekæmpelse og sikkerhed ved 
installation af rørsystemer samt vejledningen i denne tekniske 
information.

Anvendelser, der ikke er dækket i denne tekniske information 
(specialanvendelser) kræver rådføring med vores afdeling for tekniske 
anvendelser.
Kontakt venligst dit REHAU-salgskontor for at få mere detaljeret 
rådgivning.

Personalekrav
- Vores systemer må kun installeres af autoriseret og uddannet 

personale.
- Arbejde på elektriske systemer eller komponenter må kun udføres af 

uddannede eller kvalificerede installatører.

Generelle sikkerhedsregler
- Hold arbejdsområdet rent og fri for forhindringer.
- Sørg for, at der altid er tilstrækkelig belysning på arbejdsområdet.
- Hold børn, kæledyr og uautoriserede personer væk fra værktøj og 

installationsområderne. Dette gælder særligt i forbindelse med 
renovering af opholdsområder.

- Anvend kun komponenter, der er beregnet til det enkelte REHAU-rør-
system. Brugen af komponenter fra andre systemer eller brug af 
værktøjer, som ikke tilhører det relevante REHAU-installationssys-
tem, kan resultere i ulykker eller andre farer.
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Arbejdsbeklædning
- Brug sikkerhedsbriller, egnet arbejdstøj, sikkerhedssko,  

en sikkerhedshjelm og, hvis du har langt hår, et hårnet.
- Vær ikke iført løstsiddende tøj eller smykker, da de kan sidde fast i 

bevægelige dele.
- Brug beskyttelseshjelm, når du udfører monteringsarbejde i 

hovedhøjde eller over hovedhøjde.

Under installationen
- Læs og følg altid betjeningsvejledningen til det anvendte 

REHAU-systemværktøj.
-  REHAU-rørskærere har skarpe blade. Opbevar og håndter dem på 

en sådan måde, at der ikke er risiko for, at REHAU-rørskærerne 
forårsager skade.

- Når rørene skæres i den rette længde, skal der holdes en sikkerhed-
safstand mellem hånden, der holder røret, og skæreren.

- Når du skærer, må du aldrig række ind i værktøjets skæreområde 
eller røre bevægelige dele.

- I forbindelse med al slags vedligeholdelses- eller eftermonteringsar-
bejde og ændrede installationsområder skal værktøjsstikket altid 
trækkes ud, og du skal sikre, at det ikke kan tændes uforvarende.

Brandsikkerhed
Overhold de gældende lovbestemmelser for brandsikkerhed samt den/
det relevante byggelovgivning/bygningsreglement, særligt for rør, der 
er ført igennem et brandsikret bygningselement (væg eller loft).
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2 SYSTEMBESKRIVELSE AF RAUPIANO PLUS

- Topkvalitet og en fryd for øjet
- Fremragende støjdæmpende egenskaber

- Patenterede, lyddæmpende rørbøjler fra REHAU, som 
reducerer konstruktionsbåren lydtransmission

- Særligt udviklede rør- og fittingmaterialer
- Delvist tykke vægge til bøjede fittings, som reducerer 

luftbåren støjtransmission yderligere 
- Slidbestandigt indvendigt lag med lav friktion, som reducerer 

risikoen for aflejringer og belægning
- Fremragende modstandsdygtighed mod koldpåvirkning, 

dokumenteret ned til  –10 °C jf. EN 1451
- Høj modstandsdygtighed over for ultraviolette stråler, og kan 

opbevares udendørs i op til 2 år

2.1 Anvendelsesområde

Oversigt

Beboelsesejendomme Byggeri jf. EN 12056 og DIN 1986-100
Fritliggende huse
Ejendomme med flere lejligheder
Boligkomplekser

Erhvervsejendomme Hoteller
Kontorbygninger
Hospitaler
Skoler, børnehaver
Etageejendomme

Installationer under jorden indenfor og under bygningens konstruktion se afsnit "10.1 Installationer under 
jordhøjde" på side 47

Erhvervskøkkener Afgang, hoved- og forbindelsesrør se afsnit "10.2 Erhvervskøkkener" på 
side 47

Indvendig afledning af regnvand som et tyngdekraftsystem op til en samlet højde på 20 m se kapitel "4 Indvendig afledning af 
regnvand"
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2.2 Rørkonstruktion

RAUPIANO PLUS har en vægkonstruktion i tre lag. Denne "sandwich-
konstruktion" er baseret på moderne designprincipper. Hvert lag 
spiller en betydningsfuld rolle i det overordnede driftsprincip i et 
driftssikkert rørsystem. Flerlagsteknologien resulterer i en øget 
rørstivhed. Teknisk ønskværdige egenskaber optimeres på en 
målrettet måde.

1

2
3

Fig. 2-1 Rørkonstruktionen i RAUPIANO PLUS

1 Indvendigt slidbestandigt lag med lav friktion fremstillet af PP 
(polypropylen)
2 Yderst solidt mellemlag fremstillet af mineralforstærket PP
3 Slagfast og stødbestandigt udvendigt lag fremstillet af PP
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3 SYSTEMKOMPONENTER

3.1 Rør og fittings

Fig. 3-1 Rør og fittings  

– Fortrinlige støjdæmpende egenskaber
– Optimeret hydraulik takket være ekstremt jævnt og 

glat indvendigt lag
- Nemmere installationsbetingelser på grund af et solidt 

udvendigt lag
- Fremragende modstandsdygtighed mod koldpåvirkning 

(iskrystal jf. EN 1451/1411) 
- Sikker installation ved lave temperaturer
- Nem og effektiv installation

- Push-fit-forbindelse
- Præfabrikerede tætningsringe
- Rørene kan klargøres ved brug af en rørskærer i plast eller 

en fin savklinge
- Universelt kompatible med metrisk HT-PP-system, tilslutning til 

konventionelle metriske HT- og KG-rør uden specialadaptere
- Ren hvid farve
- Miljøvenlig, kan genanvendes

Med enhver omdirigering af mængder med høj kapacitet er der risiko 
for, at rørsystemet begynder at vibrere lokalt. Dette kan have en 
negativ virkning på støjniveauet. 

For at minimere denne risiko og modvirke den negative stødpåvirkning 
er bøjningerne i intervallet DN 90 til DN 160 udviklet med en 
målsætning om vægtoptimering i den stødpåvirkede del. Dette 
forbedrer de støjdæmpende egenskaber yderligere ved at reducere 
støjgenereringen i stødpåvirkningsområdet.

Fig. 3-2 RAUPIANO PLUS-knærør med forstærket stødpåvirkningsområde

Fig. 3-3 Støjreduktion med forstærket stødpåvirkningsområde (venstre) sammenlig-
net med stødpåvirkningsområde uden forstærkning (højre)

3.2 Tætningsringe

Tætningsringe på rør og fittings monteres på fabrikken i henhold til 
DIN 4060 og EN 681-1.
Hårdhed: 60 ±5 Shore-A
Materiale: styrenbutadiengummi (SBR)

Til spildevand med en større mængde olie og fedt (f.eks. fra erh-
vervskøkkener med fedtudskillere) er det nødvendigt at skifte 
SBR-tætningerne ud med tætninger af polybutadien-acrylonitril (NBR) 
for at opnå en højere kemikalieresistens.
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3.3 Rørbøjler

Fig. 3-4 Patenteret konstruktionsbåren lyddæmpende støttebøjle

Den patenterede lyddæmpende rørbøjle består af en støttebøjle med 
en afstandsskive (lukker løst omkring røret og er fæstet solidt til 
væggen) og en holder (lukker tæt omkring røret uden kontakt med 
væggen). Låsespændet sikrer den perfekte lukkekraft. Det er ikke 
nødvendigt at montere rørbøjlen lige under en muffe.

Konstruktionsbårne lyddæmpende støttebøjler er ikke 
påkrævet til vandret installation.

Installationsanvisning

1. Fastgør støttebøjlen til væggen. 

Fig. 3-5 Støttebøjle fastgjort til væggen og åbnet

2. Åbn støttebøjlen, og anbring røret i bøjlen. Luk støttebøjlen. Efter 
behov trækkes røret 15 mm tilbage fra rørsamlingen (se kapitel 
6.2 på side 17).

3. Anbring holderen over støttebøjlen omkring røret, og luk den. Sørg 
for, at begge låsespænder flugter over hinanden (se fig. 3-6).

Fig. 3-6 Færdigmonteret lyddæmpende støttebøjle

Generelt bruges den lyddæmpende rørbøjle i den øverste lodrette 
sektion og styreklemmen på den nederste sektion af et hvilket som 
helst gulv (maks. 3 m) (se fig. 3-7). I tilfælde af en større gulvhøjde 
kan det være nødvendigt at montere ekstra styrebøjler (se tab. 3-2).

Rørbøjler ved nybyg

LD

F

S

LD: Lyddæmpende   
rørbøjler
Monteres direkte på rørmuffen.
Består af en låsebøjle (øverst)
og en styreklemme. 

LD

LD

LD

F

S

S

S

F: Fastgørelsesbøjle
Installeras på var tredje våning direkt 
under Lyddæmpende  bøjler utan 
fixering mot vägg. Förhindrar uppåt-
gående Rørelser i Rørinstallationen.

S: Styrbøjle
Monteres på væggen med en
maksimal afstand på 2 meter fra
det lyddæmpende bøjlesæt.

LD

m
ak

s.
 2

 m
m

ak
s.

 2
 m

Fig. 3-7 Fastgørelsessystem

Installera Lyddæmpende  klammern eller Fast-
gørelsesklemmen direkt under Rørmuffen.
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Om nødvendigt kan den lyddæmpende rørbøjle drejes 180°. Gummi-
foringens retning skal ændres derefter, så placeringen af gummiforin-
gerne 1a og 1b er som vist i fig. 3-8. Det er vigtigt, at den selvopret-
tende funktion bevares. Den nederste rørbøjle, som er fastgjort til 
væggen,  har den største indvendige diameter.

1a

1b

Fig. 3-8 Korrekt placering af gummiforingerne
1a Lyddæmpende rørbøjle: fastgøringsbøjle
1b Lyddæmpende rørbøjle: Støttebøjle fastgjort til væggen

Montering af en yderligere fastgørings-/sikkerhedsbøjle direkte under 
den lyddæmpende bøjle forhindrer spildevandssektionen i at glide fra 
hinanden, se 3 i Fig. 3-7:
- Kun på den øverste etage af fritliggende huse
- På hver 3. etage i etageejendomme

WA

Fig. 3-9 Midten af rør – vægafstand, se tabel nedenfor

Rørdimensioner Maks. afstand (WA) til væg/loft med gevindstænger
M 8 M 10 M 12

DN 40 400 mm  -  -
DN 50 400 mm  -  -
DN 75 350 mm 400 mm  -
DN 90 300 mm 350 mm  -
DN 110 250 mm 300 mm  -
DN 125  - 200 mm 250 mm
DN 160  - 150 mm 200 mm
DN 200  -  - 200 mm

Tab. 3-1 Maks. afstand til væg/loft med gevindstænger (anbefalede værdier)

Illustrationen nedenfor (se fig. 3-11) viser en effektiv måde at 
understøtte et vandret lydabsorberende afløbsledning med RAUPIANO 
PLUS.

Bøjler ved renovering

F
F

F: Fastgørelsesbøjle
Monter en fastgørelsesbøjle 
på hver etage direkte under 
rørmuffen. F

F

F

S

S: Styrebøjle
Styreklemmer kan anvendes
i stedet for fastgørelses-
klemmer for at give mulighed 
for udvidelsesbevægelser.

F el. S

F el. S

F el. S

m
ak

s.
 2

 m
m

ak
s.

 2
 m

Den maksimale afstand mellem bøjler lyddæmpende er 
2 meter.

Fig. 3-10 Fastgørelsessystem
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Fig. 3-11 Fastgøringslayout til et vandret rør

F

F

F F

F

1 m

2 m

3 m

S

SS

F

Hæftning ved montering af rørlængder på en meter (DN 110)

Hæftning ved montering af rørlængder på to meter (DN 110)

Hæftning ved montering af rørlængder på 3 meter (DN 110)

F: Fastgørelsesbøjle 
S: Styrebøjle

F

Maksimal afstand mellem klemmer er 15 x UD 
(udvendig diameter).

- Ønskes en kortere vandret rørledning (længde ≤ 15x udvendig 
rørdiameter), monteres fastgøringsbøjlerne lige bag ved rørmuffen.

- Ønskes en længere rørledning (længde > 15x udvendig rørdiameter), 
skal der monteres ekstra styreklemmer. Afstanden mellem klem-
merne må ikke overskride 15 gange den udvendige rørdiameter.

- Visse konstruktionsforhold kan kræve en mindre afstand mellem 
bøjlerne.

Maksimal afstand mellem bøjler

DN vandret rørledning lodret rørledning  
15 x da (mm) [mm]

  40   600 1500
  50   750 1500
  75 1125 2000
  90 1350 2000
110 1650 2000
125 1875 2000
160 2400 2000
200 3000 2000

Tab. 3-2 Maksimal afstand mellem rørbøjler (anbefalede værdier)

Rørstøtte - vandrette rørledninger
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Rør ophængt med mere end 300 mm

Vær ekstra opmærksom, når afstanden mellem loftet og toppen af røret 
er større end 300 mm.

Der er behov for forankringsbøjler til at yde tilstrækkelig stivhed og 
passende fastgøringspunkter (e.g.tri-bøjler, unistrut og lignende) i de 
følgende anvendelser:

- Hver 6. meter eller mindre i en lige linje; eller
- Hver 4. meter, hvis temperaturen overstiger °C;
- Hver ændring i flyderetning;
- Alle forgreninger, hvor længden af grenøret overstiger 2 m (normale 

anvendelser) og 1 m (hvor temperaturen overstiger 60 °C);
- Hvor et grenrør forbindes med et spildevandsrør, og hvor et 

spildevandsrør ruller over.

>300 mm

max. distance 6m

Min. 2 m til normale anvendelser
Min. 1 m til anvendelser, hvor temperaturen vil overstige 60 
°C

Fig. 3-12 Fastgjort understøttelse ved brug af tri-bøjler (styrebøjler ikke vist på 
billedet)

Sørg altid for, at fastgøringsbøjler yder tilstrækkelig 
modstand mod, at rørled glider fra hinanden i tilfælde af 

trykophobning indeni rørsystemet ved at tage det bygningsspe-
cifkke layout og driftsforholdene i betragtning.

Fig. 3-13 Fastgjort bøjle med Unistrut

Fig. 3-14 Fastgøringsbøjler 
Planvisning af tri-bøjler (visning fra oven) 
L = Min. 2 m til normale anvendelser, 
Min. 1 m ftil anvendelser, hvor temperaturen vil overstige 60 °C

Fig. 3-15 Eksempel på fastgøringsbøjler / tri-bøjler
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3.4 Push-fit-lås

Fig. 3-16 RAUPIANO-push-fit-lås

RAUPIANO-push-fit-låsen forhindrer push-fit-forbindelsen i at blive 
rykket fra hinanden i tilfælde af et indvendigt tryk på op til 2 bar. 

RAUPIANO-push-fit-låsen monteres og fjernes nemt igen. Ved korrekt 
montering er der ingen påvirkning af rørsystemets lineære varmeudvi-
delse. For at montere den korrekt skal push-fit-låsen skubbes helt op 
mod mufferillen, inden skruerne spændes til.

Anvendelsesområde
- Indvendigt regnvandsrør med en overordnet højde på maks. 20 m til 

det nedgravede rør
- Afvandingsledning under tryk, som er forbundet med pumpestatio-

nen i henhold til tab. 3-3 "Anvendelse til afvandingsledning under 
tryk til pumpestation" i EN 12050 Pumpestationer til bygninger

- Spildevandsrør, som strækker sig over adskillige etager uden 
forgreningsforbindelser

- På områder, hvor sanitetsspildevand kan skabe prop
- Til rørdele, hvor der er sandsynlighed for et øget indvendigt tryk 
- Sikring af rørdæksel

Til rørinstallationer på over 10 m eller med indvendige 
tryk over 1 bar skal et enkelt grenrør med rørdæksel og 

push-fit-lås eller sikkerhedsklemme bruges til at skabe renserør 
eller andre adgangspunkter.

Hvis der bruges slip-on-muffer, kan RAUPIANO-push-fit-lås monteres 
for at forhindre forskydning under efterfølgende drift.

RAUPIANO-push-fit-låsen kan også monteres midlertidigt under 
konstruktionsfasen, for at give stabilitetet og forhindre dem i at glide 
fra hinanden.

Indvendige spildevandsrør og områder med risiko for ophobning 
af sanitetsspildevand
Lodrette sektioner af spildevandsrør til regnvand, som er åbne i 
toppen, påvirkes ikke af eventuelle aksialkræfter forårsaget af 
vandtryk. De skal dog sikres for at forhindre, at de bøjer.
På områder med retningsbestemte ændringer (forskydninger osv) eller 
hvor der er sandsynlighed for ophobning af sanitetsspildevand, skal 
alle push-fit-forbindelser sikres mod at blive skilt ad langs hele 
sektionen og hele vejen til aftømningsstudsens placering. Push-fit-lå-
sen kan bruges til at sikre forbindelserne som vist i fig. 3-12.

Der henvises til yderligere information i afsnit 4 Indvendig afvanding af tag.

open at top 

open at top 

Foundation 
(installation secured against being pulled apart) 

m
ax

. 2
0 

m

2

2

1

3

Fig. 3-17 Regnvandsrør
1 Rørforbindelse sikret med push-fit-lås
2 Renserør
3 Standard rørforbindelse med push-fit-lås

åben i toppen

åben i toppen
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Anvendelse til afvandingsledning under tryk til pumpestation" i henhold til EN 12050 Pumpestation til bygninger

Mulig anvendelse Godkendte dimensioner Trykbelastning (inkl. maks. 
tryk)

Del 1: Pumpestation til ekskrementer - -

Del 2: Pumpestation til spildevand 32 / 40 / 50 maks. 2 bar

Del 3: Pumpestation til ekskrementer med begrænset anvendelse 32 / 40 / 50 maks. 2 bar

Tab. 3-3 Anvendelse i kombination med pumpestationer

Der skal rådføres med producenten af pumpestationen vedrørende det 
maksimale arbejdstryk. Alle push-fit-forbindelser inden for afvan-
dingsledningen under tryk til tilslutningen til afvandingsledningen ved 
terrænfald skal sikres med push-fit-låse.

Montering
RAUPIANO-push-fit-låsen kan monteres nemt, hurtigt og sikkert ved 
brug af de medfølgende skruer og bolte.

For at montere RAUPIANO-push-fit-lås på nedstrømsret-
ningen af fittings skal du trække spidsenden 15 mm fra 

rørsamlingen for at skabe den nødvendige plads til push-fit-låsen.

Hvis du bruger en ledningsfri skruemaskine til monterin-
gen, skal du være yderst forsigtig med at overspænde 

skruerne. Der henvises til monteringsvejledningen.
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4 INDVENDIG AFLEDNING AF REGNVAND

Fig. 4-1 viser et eksempel på et afledningsrør til regnvand  med 
forskydning.

Den samlede højde mellem kloakledningen og regnvandsindløbet er 
begrænset til 20 m på grund af den eventuelle trykophobning indeni 
rørene i tilfælde af blokering.

REHAU-brandmuffer (3) kan købes til brandforanstaltninger. Hvis en 
rørmuffe er placeret i området omkring brandmuffen, eller hvis røret 
går gennem loftet i en vinkel (op til 45°), skal du bruge REHAU's 
brandsikrede vinkelmuffe. 

I forbindelse med loftsgennemføringer skal du følge rådet i monterings-
vejledningen og den udstedte generelle byggegodkendelse (abZ) (7). 

Alle rørsamlinger skal sikres med push-fit-lås (1), så de ikke glider fra 
hinanden. Push-fit-låse er ikke påkrævet til lodrette rørledninger, som 
er åbne i toppen (se markering i fig. 4-1).

Hvis der er behov for beskyttelse af rørene mod kondens (8), skal du 
huske på følgende:
- Brug isoleringsmateriale af lukket celletype med en høj modstandse-

vne over for vanddampdiffusion (µ > 3000).
- Vælg isoleringstykkelsen på grundlag af luftfugtigheden og 

temperaturerne.
- Sørg for at tætne stumforbindelser eller geringssamlinger og 

eventuelle sprækker permanent.

Hvis regnvandsrøret kræver vedvarende isolering for at 
forhindre kondens, bør der anvendes en egnet 

brandsikkerhedsløsning.

amax. 15 x damax. 15 x d

1 1 1

3

3

2

1

4

nach oben o�en

3

Fig. 4-1 Indvendigt afledningsrør
1 Push-fit-lås
2 REHAU-brandtape
3 REHAU-brandmuffe
4 Renserør/adgang 

Til en rørinstallation, der er højere end 10 m eller med 
indvendigt tryk på mere end 1 bar, skal der bruges et 

enkelt grenrør med rørdæksel og push-fit-lås eller sikkerheds 
bøjle til at skabe et renserør eller andre adgangspunkter 

åben opad
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5 PLANLÆGNING

5.1 Retningslinjer for planlægning

De følgende standarder er gældende for designet til installationen af 
RAUPIANO PLUS:
- DIN 1986-100, Afledningssystemer på privat grund
- EN 12056, Afledning ved terrænfald i bygninger

Målet er at sikre den tilsigtede funktion af det universelle 
RAUPIANO PLUS lyddæmpende jord- og spildevandssystem, dvs.
- Tilbagetrækning eller udblæsning af vandtætningsringe skal 

forhindres
- Der skal sikres udluftning af afledningssystemet
- Den nominelle diameter, der er større end den beregnede, 

må ikke bruges til at sikre en effektiv afledning
- Spildevand skal afledes på en støjsvag måde
- Anaerob nedbrydning skal forhindres
- Eventuelle gasudslip skal ske på en sikker måde via 

hovedudluftningssystemet

5.2 Installationstider

Installationstiderne er vejledende. De omfatter:
- Besigtigelse og fremskaffelse af designtegningerne og materialerne 

på byggepladsen

- Blive fortrolig med designtegningerne
- Forberede vurdering af de anvendte materialer
- Forberedelse og installation af rør og fittings
- Tilslutning af rørene

De givne installationstider er beregnet for en person og er angivet i 
minutter (SM). De er baseret på installationstiderne for støjdæmpende 
spildevandsrør med push-fit-samlinger og er hentet fra sammenslut-
ningen, Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik i München.

Rør Adapter og fitting Rørbøjler
[løbende meter] Antal Antal

DN 40 15   5   7
DN 50 15   5   7
DN 75 19   7   7
DN 901) 20   8   7
DN 110 22   9   7
DN 125 26 12   7
DN 160 33 14 12

Tab. 5-1 Installationstider i enkelte minutter (SM) 
Kilde: Tider for sanitære installationer, Innung Spengler Sanitär- und 
Heizungs technik, München, 7. fuldt revideret og udvidet udgave 2015

1) interpoleret
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6 INSTALLATION

6.1 Levering, håndtering og opbevaring

Levering
- Rør op til 750 mm og fittings i æsker
- Rør, der måler 1000 mm og over i trækasser

Håndtering
- Skal læsses og aflæsses af kvalificerede personer.
- Rørene må ikke slæbes på jorden eller over betonoverflader.
- Rørene skal transporteres på en plan overflade.
- Beskyt rørene mod snavs, mørtel, olie, fedt, maling, opløsningsmid-

ler, kemikalier, fugt osv.

Opbevaring
- Beskyt æsker mod fugt under transport og ved opbevaring.
- RAUPIANO PLUS og systemets tætninger kan opbevares udendørs i 

op til  
2 år pga. deres UV-stabilitet (Centraleuropa).

- Beskyt RAUPIANO PLUS-rør og -fittings mod snavs ved at
- opbevare dem i kassen
- tildække dem med presenninger (sørg for ordentlig udluftning)

- Stabl ikke mere end 4 trækasser oven på hinanden.
- Sørg for, at trærammerne står stablet lige oven på hinanden.
- Opbevar rørene på en sådan måde, at du undgår deformation af 

samlingen og spidsenden.

Transport, opbevaring og håndtering

Korrekt transport Forkert håndtering Forkert transport

Brug helst lastbiltransport og sørg 
for, at rørene ligger fladt på ladet.

Kast ikke rørene op på ladet Rørene fastspændes, så de ikke 
kan rulle og bliver ødelagt.

Rørene skal være fastspændt, så 
de ikke ruller rundt og bliver øde-
lagt

Spændebåndet må ikke overbe-
lastes

Pas på O-ringene, således at de 
er i god stand.

Veksl mellem muffe- og rørende, 
når de stables

Rør uden støtte kan blive bøjet Hold rørene væk fra byggeaffald

Opbevaring: RAUPIANO PLUS kan opbevares udendørs 
i op til to år.
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6.2 Klargøring og samling af rør og fittings

Ved lave temperaturer bliver det mineralforstærkede 
rørmateriale RAU-PP mere skrøbeligt og derfor mere 

følsomt over for stød.
Overhold min. installationstemperaturen –10 °C.

Fittings må ikke skæres.

Trin 1
Sav over, affas og afgrat

90°

Fig. 6-1 Trin 1
1 Fastgør rørene sikkert for at opnå en korrekt oversavning.
2 Sav rørene i en 90° vinkel med en rørsav eller fintandet sav.
3 Fasa av Røränden med et avfasningsverktyg eller grov fil i en 
    vinkel på ca 15°.
4 Afgrat rørets inderside.

Trin 2
Smøring

Fig. 6-2 Trin 2
5 Rengør tætningsringen, muffen og Rørände från smuts.
6 Påfør glidemiddel på Rørände och tätningsring och tryck in 
    Rørände i Rørmuff hela vägen.

Trin 3
Tryk sammen, og sæt et mærke

Fig. 6-3 Trin 3
7 Sæt mærket på Røret ved kanten af Rørmuff med f.eks. en 
kuglepen.

Trin 4
Træk rørene fra hinanden ved udvidelse. Gælder både lodrette og 
vandrette rør.

15 mm

Fig. 6-4 Trin 4

Tilslutning Forholdregel
Rørdel Monteres helt tæt sammen

Rør Trækkes 15 mm tilbage         

Ved at trække spids- og rørenderne ud af samlingerne 
er der mulighed for ændringer af rørlængden på grund 

af varmeudvidelse, som der skal gøres plads til inden i 
samlingen. 

De trykte mål på røret hjælper med afkortningen af røret til den 
nøjagtige længde og til at kontrollere, at røret er trukket tilbage med 
15 mm for at gøre plads til varmeudvidelse.

6.3 Håndtering af skærelængder og resterende længder

Skærelængder og resterende længder (rør med glatte ender) kan 
bruges med dobbeltsamlinger og muffekoblinger op til en maks. 
rørlængde på 3 m.
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Sørg for, at der her også er rigeligt med udvidelsesforbindelser i 
rørmufferne.

6.4 Efterfølgende montering af fittings

Den efterfølgende montering af fittings i en eksisterende rørledning er 
mulig ved brug af slip-on-muffer.
1. Skær en tilstrækkelig lang sektion af røret fra rørledningen: 

monteringslængde + 2 x udvendig rørdiameter.
2. Fjern knaster og grat fra rørenderne.
3. Træk slip-on-muffen på hele vejen til enden af røret.
4. Pres den fitting ind, som skal indsættes i den anden rørende.
5. Skær røret i den rette længde til det resterende mellemrum, og 

fjern grat og knaster.
6. Træk den anden slip-on-muffe helt ind på det udskårne rørstykke.
7. Isæt rørstykket, og få det på plads ved at trække begge muffer på 

plads ved hjælp af rigeligt smøremiddel. 

2

1

~ 2 x da

Fig. 6-5 Efterfølgende montering af fitting 
1  Slip-on-muffe 
2  Rørstykke  
da  Udvendig rørdiameter

6.5 Tilslutning til andre plastrør- eller støbejernssystemer

6.5.1 Tilslutning til andre plastrør

Med RAUPIANO PLUS findes der tre muligheder for at tilslutte til f.eks. 
afløbsrør eller andre plastrørsystemer:
- RAUPIANO plus lige eller bøjet forbindelsesstykke med 

gummiadapter
- RAUPIANO plus-gummiadapter til direkte tilslutning
- RAUPIANO PLUS PVC-adapter 

RAUPIANO PLUS-forbindelsesstykke med gummiadapter

 

 
 
 

 

 

Fig. 6-6 RAUPIANO PLUS-forbindelsesstykke med gummiadapter

1. Tryk gummiadapteren ind i forbindelsesrørets samling.
2. Påfør REHAU-smøremiddel på indersiden af gummiadapteren.
3. Tryk den anden spidsende hele vejen ind i gummiadapteren.

RAUPIANO PLUS-gummiadapter til direkte tilslutning

Metal- eller plast 
rør

Gumminippel RAUPIANO PLUS-rør 
eller -fitting

Fig. 6-7 RAUPIANO PLUS-gummiadapter til direkte tilslutning

1. Fjern den monterede tætningsring fra røret eller samlingen.
2. Isæt gummiadapteren med flangen ind i samlingen.
3. Ved brug af rigeligt smøremiddel trykkes den anden rørende ind i 

adapteren.

RAUPIANO PLUS PVC-adapter

Fig. 6-8 RAUPIANO PLUS PVC-adapter

Hvis der er behov for tilpasning til et PVC-system, som overholder  
EN 1329 eller andre standarder, med den samme udvendige 
rørdiameter, fås den enkle PVC-adapter fra RAUPIANO PLUS.

Installationstrin:
1. Påfør primer og lim med opløsningsmiddel på adapterenden, der 

passer til PVC-dimensionen.
2. Isæt enden med lim i samlingen af en PVC-fitting.
3. Påfør REHAU-smøremiddel på den anden ende af adapteren, og 

indsæt den i RAUPIANO PLUS-samlingen.

Disse adaptere er fremstillet af PVC og fås i de følgende størrelser:

fra til
PVC-adapter RAUPIANO PLUS UD PVC-system UD

[mm] [mm]
DN 43/43 DN 40 40 DN 40 43
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fra til
PVC-adapter RAUPIANO PLUS UD PVC-system UD

[mm] [mm]
DN 50/56 DN 50 50 DN 50 56
DN 75/69 DN 75 75 DN 65 69
DN 90/82 DN 90 90 DN 80 82

Tab. 6-1 Tilgængelige adapterstørrelser fra RAUPIANO PLUS til PVC-system 

6.5.2 Tilslutning til støbejernssystemer

Fig. 6-9 Adapter til samme udvendige diameter DN 110/DN 110

Gummimuffe-adaptere bruges til at slutte RAUPIANO PLUS til 
støbejernsrør og andre rørsystemer, der bruges i spildevandssystemer. 
Disse adapterer består af en elastomertætning, som monteres på 
rørenderne ved brug af to slangeklemmer i rustfrit stål.

Beskrivelse af gummimuffe- 
adapter

RAUPIANO PLUS 
UD-størrelse

Andet rørmateriale 
UD-størrelse

[mm] [mm]
50/53-63 50 53-63
75/75-89 75 75-89
110/90 110 75-89
110/110 110 110-115

Tab. 6-2 Udvalg af gummimuffe-adaptere

Slangeklemmer skal spændes med et tilspændingsmo-
ment på 3 Nm.

Når det handler om blandede installationer og afhængig 
af lokale forhold, er det tilrådeligt at rådføre sig med den 

ansvarlige konsulent for brandsikring i bygninger/byggemyndig-
hed på forhånd, da der findes forskellige løsninger til forskellige 
installationsbetingelser.
 
Det anbefales at udføre en ensartet installation af RAUPIANO PLUS- 
spildevandssystem, så allokeringen af enkle og pålidelige 
brandsikringsløsninger, certificeringer og retningslinjer for 
installation er mulig.

6.6 Ventilationsadapter til fleksibelt tag

Fig. 6-10 Ventilationsadapter til fleksibelt tag

Ventilationsadapteren til fleksibelt tag forbinder tagventilation med 
RAUPIANO PLUS-lydabsorberende afløbsrør.

– Intet behov for komplekse fittingkombinationer
– Reduceret installationstid

Ventilationsadapteren til fleksibelt tag, som er fremstillet af PP, er 
egnet til de følgende RAUPIANO PLUS-størrelser:
- DN 75
- DN 90
- DN 110

Maks. længde, når den er helt udstrakt: 1,10 m

DIN 1968 begrænser længden af fleksible komponenter 
mellem rørenden og den næste rørsektion til

en maks. længde på 1 m.
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7 INSTALLATIONSSITUATIONER

7.1 Rørinstallation i installationsskakter

Det er muligt at installere RAUPIANO  PLUS-jord- og spildevandsrør og 
-fittings i installationsskakter uden nogen yderligere konstruktionsbå-
ren lydisolering. Varmeisolering og beskyttelse mod kondens er kun et 
krav i særlige tilfælde (f.eks. indvendige regnvandsrør).

- Sørg for at støjdæmpe rørene i forbindelse med eventuelle væg- eller 
loftsgennemføringer ved brug af almindeligt tilgængelig fugtbestan-
dig lydisolering 

- Undgå lydbroer mellem røret og skaktvæggen

Fig. 7-1 Anbefalet praksis i forbindelse med gennemføring under jordhøjde 

7.2 Rørinstallation i murværk

Fordybninger i vægge og mure kan have en indvirkning på bæreevnen 
og væggens fysiske egenskaber. Der kan være behov for en konstruk-
tionsanalyse. Kontrollér altid, om fordybninger er tilladte.

EN 1996 skal gælde for fordybninger og udfræsninger i 
vægge og mure.

- Lav en fordybning i væggen på en sådan måde, at røret kan 
installeres uden spændinger.

- Undgå eventuelle lydbroer mellem murværket og røret.

Hvis rørene skal indstøbes direkte uden nogen gipsmembran (f.eks. 
Rabitz-murnet, strækmetal) eller indkapsling:
- Pak først rør og fittings ind med fleksible materialer såsom mineral- 

eller glasuld eller almindeligt tilgængelige muffer
- Hvis der anvendes plastmembraner, skal fordybningen først fores 

med f.eks. mineraluld. Dette forhindrer dannelsen af lydbroer mellem 
rør og væg under gipsarbejdet.

- På steder, hvor temperaturen kan nå over 90°C på grund af 
eksterne varmekilder, skal rør og fittings sikres med de rette 
foranstaltninger for at undgå kraftig varme

7.3 Rørinstallation i beton

For rør, som indstøbes direkte i beton, 
anbefales det at støjdæmpe rørene i konstruktionen ved 

brug af fugtbestandig lydisolering 
 med en isoleringstykkelse > 4 mm.  Der kan stadig forventes en 
mindskelse af de støjdæmpende egenskaber. 

- Den konstruktionsmæssige integritet må aldrig kompromitteres
- Fastgør rørene forsvarligt, så de ikke kan bevæge sig, når betonen 

hældes over
- Sørg for, at der benyttes et tilstrækkeligt antal udvidelsesforbindelser 

under installationen
- Tætn samlingsmellemrummet med klæbebånd for at forhindre 

indtrængning af cement
- Tætn rørenden, inden betonen hældes over

– Minimer vægten af beton på rørene ved at brede 
vægten ud, f.eks. ved brug af: 

- Afstandsskiver til armeringsnettet
- Sammensatte armeringsstole
- Stålkonsoller

- Forstærkningen må ikke placeres på rørene
- Undgå at gå på rørene, når betonen hældes over
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Installation i beton och Tæthedskontrol

Installation i beton
- For at forhindre overførsel af lyd kan hele Røret og delene isoleres  

med et lydisolerende materiale
- Fixera Røret ordentligt for at forhindre Rørelser under støbningen
- Sørg for tilstrækkelig installationssammenføjning ved  

installationen af Rør.
- Brug tape til at beskytte sammenføjninger mod indtrængning af 

beton.
- Tætn åbne muffeender med propper inden støbning

Undgå, at rørende flytter på sig pga. betonens vægt ved 
at bruge f.eks.:

- Armeringsafstande
- Fastgørelsesrammer
- Rørstøtte
- Undgå at gå på rørene under støbningen

Fig. 7-2 xxx

Tæthedskontrol
Tæthedskontrol af spildevandssystemet kan udføres ved 

hjælp af skylning og besigtigelse med egne øjne ifølge AMA. 

7.4 Installationer over forsænkede lofter

Til installationer over forsænkede lofter skal der tages yderligere 
forholdsregler for at sikre en høj grad af lydisolering. Sådanne specifikke 
forholdsregler skal specificeres separat i udbudsdokumenterne.
Mulige støjdæmpende løsninger står beskrevet i kapitel 8, s. 23.

7.5 Loftsgennemføringer

Loftsgennemføringer skal laves på en fugtsikret måde.

Hvis gulvet skal dækkes med støbeasfalt:
Beskyt udsatte rørledningskomponenter med loftsbeklædning, 
beskyttelsesmuffer, eller pak dem ind i varmeisolerende materialer.
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8 LYDISOLERING MED RAUPIANO PLUS 23

8.1 Grundlæggende principper

I alle områder af en bygningskonstruktion, særligt i konstruktionen af 
lejlighedsejendomme med flere etager, hospitaler og plejehjem, spiller 
støjreduktion en stadig vigtigere rolle. En af de mest betydelige 
lydkilder i bygninger er sanitære installationer og i særdeleshed 
jord- og spildevandssystemet. 

De mest almindelige støjkilder er:
- Vandhaner og blandingsbatterier i brug
- Opfyldning af badekar, vaske, osv.
- Udskylning af wc
- Opfyldning af wc-cisterner, osv.
- Omdirigering af vandstrømmen

Uegnede jord- og spildevandssystemer og bøjlemonteringen af 
sådanne systemer bidrager til støjforstyrrelser i betydelig grad. Det 
gennemtestede RAUPIANO PLUS-jord- og spildevandssystem er 
løsningen.

Fig. 8-1 Minimering af støj

Reducering af luftbåren støj ved hjælp af:
1 Særligt udviklede rør- og fittingmaterialer
2 Rørbøjning med delvist tykke vægge, som reducerer luftbåren støj 
      ved hjælp af:
3 Patenteret lyddæmpende rørbøjle
4 Optimeret styreklemme
5 Fastgøringsklemme med gummiforing

Der skelnes mellem luftbåren og konstruktionsbåren lyd afhængig af, 
hvordan lyden transmitteres.

Luftbåren støjtransmission
Støj transmitteres direkte til det menneskelige øre fra kilden gennem 
luften.

Konstruktionsbåren støjtransmission
Der genereres støj via vibrationer i væggen eller loftet, som transmit-
teres videre til det menneskelige øre som luftbåren støj.

1

2

Fig. 8-2 Luft- og konstruktionsbåren støj
1 Luftbåren støj
2 Konstruktionsbåren støj

8.2 Støjreduktion med RAUPIANO PLUS

Der opstår både luft- og konstruktionsbåren støj i jord- og spilde-
vandssystemer. Strømstyrke og strømstøj forårsager vibrationer i 
væggen, hvor afledningsrøret er monteret. Typen og intensiteten af 
disse vibrationer afhænger af forskellige faktorer såsom rørets vægt, 
rørmaterialet og dets lyddæmpende egenskaber.
Rørvibrationerne udledes direkte fra røret som luftbåren støj og 
overføres som konstruktionsbåren støj via de vægmonterede rørbøjler.
I udviklingen af et støjdæmpende jord- og spildevandssystem skal 
begge former for lydtransmission tages i betragtning.

Luftbåren støjreduktion
Luftbåren støj reduceres med RAUPIANO PLUS takket være de 
særlige materialer, lyddæmpende fyldemasse og en øget vægt af 
rørsystemet. Rørbøjninger fra DN 90 til DN 160 med målrettet 
fyldoptimering på kritiske områder forbedrer de støjdæmpende 
egenskaber yderligere.
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Konstruktionsbåren støjreduktion
Transmissionen af konstruktionsbåren støj i væggen reduceres med 
RAUPIANO PLUS ved brug af patenterede lyddæmpende rørbøjler:
- Der fastgøres en støttebøjle, som sidder løst om røret, i væggen
- En fastgøringsbøjle, som er stramt monteret, hviler på støttebøjlen 

og låser røret fast

Ved af afkoble rør, rørbøjlerne og væggen mekanisk fra hinanden 
afbrydes transmissionen af konstruktionsbåren støj betydeligt.

Lydbroer har en negativ indvirkning på lydreduktionen i ethvert 
lydisolerende system.
- Sørg for, at rørene ikke kommer i direkte kontakt med væggen. 
- Undgå potentielle lydbroer på andre måder.
- Brug kun rørbøjler, der er optimeret til RAUPIANO PLUS.

Fig. 8-3 Støjtransmission i spildevandssystem
1 Konstruktionsbåren støj
2 Standard jord- og spildevandsrør
3 Standard fastgøringsmetode (bøjleklemme med/uden gummiforing)
4 Luftbåren støj

Fig. 8-4 Lydisolering med RAUPIANO PLUS
1 Konstruktionsbåren støj 
2 RAUPIANO PLUS-rør med støjdæmpende fyldemasse
3 RAUPIANO PLUS patenteret støjdæmpende rørbøjle     
4 Luftbåren støj 
5 Støjniveau i henhold til VDI-direktivet 4100:2012 eller DIN 4109

8.3 Støjstandarder

Der henvises til kapitel 11.5 vedrørende lokale støjstandarder og 
lovbestemmelser.
Der er aktuelt to vigtige standarder gældende i Tyskland vedrørende 
støjdæmpende egenskaber i beboelsesejendomme:
- DIN 4109 (Lydisolering i bygninger; version juli 2016)
- VDI-direktiv 4100 (Lydisolering i bygninger – lejligheder – vurderin-

ger og forslag vedrørende forbedret lydisolering, version oktober 
2012)

DIN 4109
DIN 4109 skal tages i betragtning under planlægningen af aflednings-
systemer. DIN 4109 definerer minimumkravene til lokaler, der kræver 
isolering placeret i en anden lejlighed. Disse omfatter: 
- Soveværelser 
- Beboelsesområder (herunder entré og køkken)
- Klasseværelser 
- Arbejdslokaler (kontorer, behandlingsrum, mødelokaler)
- Hospitalsafdelinger og sanatorier

Der er ingen krav til ens eget beboelsesområde. 
Der er krav om maks. 30 dB(A) til sanitære installationer (kombineret 
vandforsyning og jord- og spildevandssystemer). 
Denne standard fastsætter krav til lydisolering, som har til formål at 
beskytte personer på beboelsesområder mod støjgener. Den sætter 
maksimalgrænserne for støj, som skal overholdes, for at beskytte 
personer på beboelsesområder mod støjgener.

For så vidt angår offentlig lov, udgør DIN 4109 et 
minimumkrav. Større krav til lydisolering er defineret i 

tillæg 2 til DIN 4109.

VDI-direktiv 4100
VDI-direktivet 4100 stiller strengere krav til lydisolering. Det definerer 
tre lydisoleringsniveauer og skelner mellem lejligheder i lejlighedskom-
plekser, dobbelthuse og rækkehuse, og, ulig DIN 4109, tager det også 
ens eget beboelsesområde i betragtning (kombineret vandforsyning og 
jord- og spildevandsforsyning).

VDI-direktivet 4100 er ikke juridisk bindende, men det 
er vejledende, og som sådan er det meget anerkendt 

blandt eksperter. Private aftaler under privat lov gør det således 
muligt at indbefatte disse strengere krav.
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Lyddefinitioner
Den nøjagtige definition af lydmåling og de relaterede lovbestemmel-
ser/standarder er absolut vigtige, særligt i forbindelse med sammen-
ligningen af lydværdier. Mens betegnelsen dB(A) altid bruges, bruger 
lovbestemmelserne og standarderne meget ofte forskellige variabler 
for lydmåling. Som sådan kan lydmålinger, som ikke er blevet 
konverteret, ikke sammenlignes, og de afviger som regel med mere 
end 3 dB(A).

Mens lydgrænseværdierne i DIN 4109 relaterer til individuelle 
komponenter (LAFmax,n), tager VDI 4100:2012 rummets geometri 
(rumvolumen og skillevægsområde) og en defineret efterklangstid i 
betragtning (LAFmax,nT). Som sådan beskæftiger de sig med 

fundamentalt forskellige vurderingsprincipper og støjindikatorer. 
Derudover kan lokaler deles op i dem, der kræver støjbeskyttelse, og 
dem, der ikke gør, afhængigt af deres størrelse snarere end af brugen 
af dem, hvis der udformes en aftale angående VDI 4100:2012. Støj 
fra kilden, såsom åbning af en vandhane eller tryk på wc-skylleknap-
pen på et toilet samt støjimpulser, skal tages i betragtning sammen 
med det gældende støjbeskyttelsesniveau for alle rum.

I den forbindelse er det altid tilrådeligt at inddrage en støjekspert 
tidligt i processen, særligt når det handler om en høj grad af 
støjbeskyttelse.

Støjniveau for installationer til rum, der kræver støjbeskyttelse i lejlighedskomplekser

Standarder / retningslinjer

LAFmax,n komponentrelateret niveauindikator
LAFmax,nT rumrelateret niveauindikator  
(efterklangstid tages i betragtning)

Rum, der kræver lyd-
isolering diagonalt nedenunder

i en anden lejlighed
Eget område

Rum, der kræver lyd- 
isolering diagonalt nedenunder 

i en anden lejlighed
Eget område

Lydisolering i konstruktion DIN 4109:2016-07
Minimumkrav i henhold til del 1 30 dB(A)  –
Øget støjbeskyttelse jf. tillæg 2 25 dB(A) –

Lydisolering i lejligheder VDI 4100:2012-10
Lydisoleringsniveau I (LIN I) 30 dB(A) 
Lydisoleringsniveau II (LIN II) 27 dB(A) 
Lydisoleringsniveau III (LIN III) 24 dB(A) 
LIN I – eget område 35 dB(A) 
LIN II – eget område 30 dB(A) 

Tab. 8-1 Støjniveauer for installationer i Tyskland

8.4 Lydmåling i henhold til DIN EN 14366

Med jord- og spildevandssystemer findes der en god sammenlignings-
base takket være et standardiseret test-setup til en europæisk 
standard. 

For at fastlægge de støjdæmpende egenskaber blev RAUPIANO 
PLUS-lydabsorberende afløbssystem testet af det uafhængigt 
certificerede Fraunhofer-Institut für Bauphysik i Stuttgart i henhold til 
DIN EN 14366 "Laboratoriemåling af støj fra 
spildevandsinstallationer". 

Der blev udført lydmålinger ved brug af et standardiseret installations- 
setup, som er udledt af en installation fra det virkelige liv. Der blev 
testet adskillige forskellige strømhastigheder som en realistisk 
repræsentation af en husholdning med adskillige familiemedlemmer. 
Resultaterne viste, at RAUPIANO PLUS producerer et støjniveau, som 
ligger godt under det tilladte maksimumniveau på 30 dB(A) i henhold 
til DIN 4109.

Sammenlignet med standard rørbøjler var støjniveauet med de 
lyddæmpende rørbøjler fra REHAU ganske rigtigt meget lavt. Ved brug 
af denne standardbøjle producerede systemet støjniveauer, der lå godt 
under maks. grænseværdierne oplyst i tillæg 2 (DIN 4109).

Fig. 8-5 Testanlæg hos Fraunhofter-Institut für Bauphysik (alle dimensioner i mm)

A Kælder
B Nedre niveau, bagerst
C Nedre niveau, forrest
D Stueetage, bagerst
E Stueetage, forrest
F Installationsvæg (arealvægt 220 kg/m²)
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8.5 Måleresultater

Værdierne, der er målt i det støjbeskyttede rum (rum B i fig. 8-5) er 
vist i diagrammet nedenfor (kilde: testrapport P-BA 274/2016 og 
P-BA 275/2016).

Ved at følge anbefalingen i vores tekniske information og bruge 
lyddæmpende rørbøjler og følge de gældende standarder og tekniske 
retningslinjer opfylder RAUPIANO PLUS kravene til VDI 
4100-retningslinjen.

Fig. 8-6 Måleresultater

Forskel på LAFmax og LAFeq

Kravene til lydisolering mod støj produceret af byggeserviceinstallation 
specificeret i DIN 4109 og VDI 4100 henviser til maks. niveauet LAFmax. 
På testanlægget registreres alle test, der måler støj fra afløbssystemer 
i henhold til EN 14366 med en gennemsnitsværdi, som er formuleret i 
testrapporterne som LAFeq.

Mens LAFeq betegner støjniveauet ved en vedvarende strømhastighed 
(f.eks. 1,0 l/s, 2,0 l/s og 4,0 l/s), udgør LAFmax det maksimale 
støjniveau for en installation under en enkelt handling, f.eks. toiletskyl.

00

VDI 4100:2012  LAF eq,nT  in dB(A)DIN 4109  LAF eq,n  in dB(A)

2020 1010 3030 55 2525 1515

1 l/s

2 l/s

4 l/s

1 l/s

2 l/s

4 l/s

  Befestigung mit patentierter körperschalldämmender Stützfestigung von REHAU (P-BA 274/2016)
  Befestigung mit Standardrohrschellen, z. B. REHAU Führungs- und Fest-/Sicherungsschelle (P-BA 275/2016) 

        oder BIS Bifix 5000 G2 (P-BA 276/2016)  

Volumen-
strom

Volumen-
strom

1013
1620

1215

1417
2024

< 10 < 10

Installeret med REHAU-patenteret lyddæmpende rørbøjle (P-BA 274/2016)

Strømhas-
tighed

Strømhas-
tighed

Installeret med standard rørklemmer, f.eks. REHAU-styre- og fastgørings-/sikkerhedsklemme (P-BA 275/2016)
eller BIS Bifix 5000 G2 (P-BA 276/2016)
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8.6 Lydmålinger af komplette installationssystemer

Resultaterne er baseret på:
- Objektive og uafhængige test udført på testanlægget hos Fraunhofter-Institut für Bauphysik i Stuttgart.
- Konstruktion og installation er udført af uafhængige lokale installatører og bygningsarbejdere.
- Forskellige vægkonstruktioner (lette og/eller tunge)
- Betonplade med en tykkelse på 19 cm
- Toiletinstallation omfatter skylleteknologi (skyllevolumen på 7 l)
- RAUTITAN-vandforsyningsrør (stigrør og distributions-/forbindelsesrør)
- RAUPIANO PLUS-jord- og spildevandssystem (lodret sektion og grenledning)
- RAUPIANO PLUS DN 110 størrelse til lodret sektion
- Overgang fra lodret sektion til vandret ledning ved brug af 2x 45 graders bøjning uden rør imellem
- Lodret sektion understøttet af lyddæmpende rørbøjle

Synlig væginstallation foran en gipsvæg (Knauf W 112)

Støjniveau for installation inkl. 
Skylleteknologi

LAFmax,n = 19 db(A) LAFmax,nT = 15 dB(A)

DIN 4109 / A1

DIN 4109 tillæg 2

VDI 4100-2012 LIN I

VDI 4100: 2012 LIN II

VDI 4100: 2012 LIN III

Tab. 8-2 Testrapportnummer P-BA 43-1/2012

Fig. 8-7 

Indbygget installation i gipsvæg (Knauf W 116)

Støjniveau for installation inkl. 
Skylleteknologi

LAFmax,n = 22 db(A) LAFmax,nT = 19 dB(A)

DIN 4109 / A1

DIN 4109 tillæg 2

VDI 4100-2012 LIN I

VDI 4100: 2012 LIN II

VDI 4100: 2012 LIN III

Tab. 8-3 Testrapportnummer P-BA 44-1/2012

Fig. 8-8 
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Synlig installation på gipsvæg foran en massiv væg

Støjniveau for installation LAFmax,n = 25 db(A) LAFmax,nT = 22 dB(A)

DIN 4109 / A1

DIN 4109 tillæg 2

VDI 4100-2012 LIN I

VDI 4100: 2012 LIN II

VDI 4100: 2012 LIN III

Tab. 8-4 Testrapportnummer P-BA 42-1/2012

Fig. 8-9 

Synlig installation på massiv væg foran en massiv væg

Støjniveau for installation LAFmax,n = 30 db(A) LAFmax,nT = 27 dB(A)

DIN 4109 / A1

DIN 4109 tillæg 2

VDI 4100: 2012 LIN I

VDI 4100: 2012 LIN II

VDI 4100: 2012 LIN III

Tab. 8-5 Testrapportnummer P-BA 41-1/2012

Fig. 8-10 
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8.7 Lydmåling af installationer i forsænkede lofter

For at kunne vejlede om installation af RAUPIANO PLUS over forsænkede lofter i støjbeskyttede rum blev der udført test i samarbejde med 
virksomhederne Knauf Gips KG og L‘ISOLANTE K-FLEX GmbH på Fraunhofer-Instituttet. De støjdæmpende egenskaber for de tre forskellige 
konfigurationer blev evalueret. Der blev foretaget målinger i det samme rum, hvor det forsænkede loft var installeret (se testskema).

Fig. 8-11 Skema over testanlægget på Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Testene blev udført ved forskellige strømhastigheder, og måleresulta-
terne blev beregnet i LAFeq,n i dB(A) i henhold til DIN EN 14366.

Testrapportnummer P-BA 72/2017

Uden forsænket loft (eksponeret underside)

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 46 dB(A) 54 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 45 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A) 57 dB(A)

Tab. 8-6 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

Fig. 8-12 

2
1

Fig. 8-13 
1 Forsænket loft, 2 x Knauf Silentboard GKF 12.5
2 Mineraluld Knauf, 40 mm TP 115

Forsænket loft

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1)    10 dB(A) 17 dB(A) 20 dB(A) 23 dB(A)
LAFeq,nT 

2) < 10 dB(A) 17 dB(A) 20 dB(A) 23 dB(A)

Tab. 8-7 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100
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3

2
1

Forsænket loft med isoleret RAUPIANO plus

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 12 dB(A) 16 dB(A)
LAFeq,nT 

2) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 12 dB(A) 16 dB(A)

Tab. 8-8 
1) på baggrund af DIN 4109
2)  på baggrund af VDI 4100

Fig. 8-14 
1 Forsænket loft, 2 x Knauf Silentboard GKF 12.5
2 Mineraluld Knauf, 40 mm TP 115
3 RAUPIANO PLUS med støjdæmpende rørisolering K-Flex K-Fonik 

ST

      GK 072 + alu
 

    

1

Isoleret RAUPIANO PLUS uden forsænket loft (eksponeret 
underside)

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 31 dB(A) 36 dB(A) 43 dB(A) 47 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 30 dB(A) 35 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A)

Tab. 8-9 
1) på baggrund af DIN 4109
2)  på baggrund af VDI 4100

Fig. 8-15 
1 RAUPIANO PLUS med støjdæmpende rørisolering K-Flex K-Fonik ST  
      GK 072 + alu

8.8 Lydmålinger af lukkede rørskakter

Skræddersyede rumdesign kræver altid specialiserede løsninger til jord- og spildevandssystemer. Et eksempel på det er installationen af en lodret 
afledningssektion gennem et lydisoleret rum indeni eller i en anden lejlighed. Sådanne tilfælde kræver støjklassificerede rørskakter. Forskellene på 
støjgenerering af forskellige skaktkonfigurationer er angivet nedenfor. Testene blev udført ved forskellige strømhastigheder, og måleresultaterne blev 
beregnet i LAFeq,n i dB(A) i henhold til DIN EN 14366. Målingerne blev foretaget i det forreste kælderum.

Der blev testet tre forskellige skaktkonfigurationer (40 x 40 cm) på både 
en massiv væg (220 kg/m²) og fem på en gipsvæg.

Massiv væg:  Testrapportnummer P-BA 70/2017
Gipsvæg:   Testrapportnummer P-BA 71/2017 og P-BA 
37/2018

Fig. 8-16 Skema over testanlægget på Fraunhofer-Institut für Bauphysik
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1

2

220 kg/m²
Massiv væg: Skakten består af Knauf-konstruktionspanel

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 19 dB(A) 22 dB(A) 25 dB(A) 28 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 16 dB(A) 20 dB(A) 23 dB(A) 26 dB(A)

Tab. 8-10 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

Fig. 8-17 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf-konstruktionspanel 12,5

3

1

2

220 kg/m²

Fig. 8-18 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf-konstruktionspanel 12,5
3 40 mm mineraluldplade Knauf TP 115

Massiv væg: Skakten består af Knauf-konstruktionspanel og 
mineraluld

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) < 10 dB(A) 13 dB(A) 15 dB(A) 20 dB(A)
LAFeq,nT 

2) < 10 dB(A) 11 dB(A) 13 dB(A) 18 dB(A)

Tab. 8-11 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

1

2

220 kg/m²

Fig. 8-19 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf Silentboard 12,5

Massiv væg: Skakten består af Knauf Silentboard

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 13 dB(A) 17 dB(A) 20 dB(A) 23 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 11 dB(A) 14 dB(A) 17 dB(A) 21 dB(A)

Tab. 8-12 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100
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1

2

Fig. 8-20 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf-konstruktionspanel 12,5

Knauf letvægtsvæg W 112: Skakt fremstillet af 
Knauf-konstruktionspanel

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 21 dB(A) 26 dB(A) 28 dB(A) 31 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 20 dB(A) 25 dB(A) 27 dB(A) 30 dB(A)

Tab. 8-13 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

3

1

2

Fig. 8-21 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf-konstruktionspanel 12,5
3 40 mm mineraluldplade Knauf TP 115

Knauf-letvægtsvæg W 112: Skakt fremstillet af Knauf-konstruk-
tionspanel og mineraluld

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 13 dB(A) 18 dB(A) 23 dB(A) 27 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 12 dB(A) 17 dB(A) 21 dB(A) 25 dB(A)

Tab. 8-14 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

1

2

Fig. 8-22 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf-diagonalpanel GKFI 12,5

Knauf-letvægtsvæg W 112: Skakt med Knauf-diagonalpaneler

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 19 dB(A) 24 dB(A) 26 dB(A) 29 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 18 dB(A) 23 dB(A) 25 dB(A) 28 dB(A)

Tab. 8-15 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100
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1

2

Fig. 8-23 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf-diagonalpanel GKFI 12,5
3 40 mm mineraluldplade Knauf TP 115

Knauf-letvægtsvæg W 112: Skakt fremstillet af Knauf-diagonal-
paneler og mineraluld

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 14 dB(A) 17 dB(A) 20 dB(A) 24 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 13 dB(A) 16 dB(A) 19 dB(A) 23 dB(A)

Tab. 8-16 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

1

2

Fig. 8-24 
1 RAUPIANO PLUS
2 2 x 12,5 Knauf Silentboard 12,5

Knauf-letvægtsvæg W 112: Skakt fremstillet af Knauf 
Silentboard

Strømhastighed 0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s
LAFeq,n

1) 17 dB(A) 22 dB(A) 24 dB(A) 27 dB(A)
LAFeq,nT 

2) 16 dB(A) 20 dB(A) 23 dB(A) 26 dB(A)

Tab. 8-17 
1) på baggrund af DIN 4109
2) på baggrund af VDI 4100

33

Ly
di

so
le

rin
g



9 LØSNINGER TIL BRANDSIKRING AF RAUPIANO PLUS

RAUPIANO PLUS' reaktion ved brand er klassificeret 
som D-s2-d0 i henhold til EN 15301-1.

9.1  Krav til brandsikring

Med hensyn til afledningsrør kan brandsikringsforanstaltninger være 
nødvendige, hvis rørene er ført gennem brandklassificerede byg-
ningselementer i en bygning.

Med hensyn til brandsikring skal de gældende nationale 
lovbestemmelser og de gyldige forskrifter/lovbestem-

melser for byggepraksis overholdes.

9.2 Brandmuffer

RAUPIANO PLUS-systemet kan installeres med egnede brandmuffer, 
som er testede og dokumenterede i henhold til EN 1366-3 eller være 
mærket med et lokalt godkendt CE-mærke baseret på en europæisk 
teknisk godkendelse (ETA).
 
Til brandsikring af gennemførte rør gennem brandklassificerede lofter 
og vægge er det obligatorisk at montere brandmuffer, som ikke 
reducerer brandklassificeringen af de pågældende bygningselementer.

Undgå direkte kontakt mellem RAUPIANO PLUS-rør og væggen eller 
gulvet, så der ikke overføres konstruktionsbåren støj ind i bygnings-
konstruktionen. Brug brandklassificeret fugemasse til at lukke 
mellemrum mellem gulv/væg og røret og/eller brandmanchetten. 
Fugemassematerialet skal testes og godkendes af producenten af 
brandmanchetten, for at det kan bruges sammen med RAUPIANO 
PLUS-rør.

Vi anbefaler, at du altid indhenter en godkendelse fra den ansvarlige 
myndighed for styring af bygninger, således at eventuelle nationale og 
lokale krav overholdes.
 
Nogle brandmuffer er blevet testet, hvor udelukkende RAUPIANO 
PLUS-rør er blevet monteret i gennemføringen, og nogle er blevet 
testet, hvor rørsamlinger også er en del af gennemføringen. Der 
henvises til producenter af brandmuffers ETA for denne anvisning.

Væggennemføringer kræver to muffer (på begge sider af 
væggen).

- Under planlægning og montering af brandmanchetter 
muffer skal kravene for den nationale typegodkendelse 

ETA opfyldes samt specifikationerne i monteringsvejledningen, 
som er indeholdt med hver brandmuffe.
- Ved brug af brandmanchetter skal de gældende nationale 
lovbestemmelser overholdes

Testede brandmuffeløsninger til RAUPIANO PLUS-rør kan fås hos de 
følgende producenter: 
- REHAU
- Hilti (www.hilti.com)
- Polyseam (www.polyseam.com)
- STÅL & BRANDTEKNIK AB (http://www.brandteknikab.se)

Det er ikke alle testede og godkendte brandmuffer, 
der har den samme ydeevne i identiske installati-

onsscenarier, eller som er testet med en støjdæmpende 
muffe til at minimere konstruktionsbåren støj. 
Kontakt producenten af brandmanchetten, hvis du vil vide mere 
om brandtestresultater og monterings/installationsvejledning 
eller henvis til den tilsvarende ETA for at bestemme, hvilken 
løsning der egner sig til dine krav.

Eftermonteret brandmuffe Indstøbt brandmuffe

h1 h2

Fig. 8-25 Montering af brandmanchet i loft

Fig. 8-26 Montering af brandsikker muffe på vægge
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Oversigt over løsninger til brandsikring af RAUPIANO PLUS

Gennem-
føringstype

Brandsikrings 
løsning

Installationsmulig-
heder

DN 40 DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 VACUCLEAN

[mm]

Loft

RAUPIANO PLUS med 
REHAU-brandmuffe plus
Godkendelse MK 6.10/1755

– overflademonteret 
– indstøbt

RAUPIANO PLUS med 
REHAU-brandmuffe compact
Godkendelse MK 6.10/1755

Overflademonteret

RAUPIANO PLUS med REHAU- 
brandtape

i beton- 
plade (skyl)

RAUPIANO PLUS med REHAU 
vinkelbrandmanchet 
Godkendelse MK afventer

Overflademonteret

45˚

0 – 45° vinklet

på rørsamling

Væg

RAUPIANO PLUS med REHAU- 
brand-muffe plus
Godkendelse 
Godkendelse MK 6.10/1755 – overflademonteret 

– indstøbt
maks. 500

RAUPIANO PLUS med REHAU- 
brandmuffe compact
Godkendelse MK 6.10/1755

Overflademonteret maks. 500

RAUPIANO PLUS med 
REHAU-brandtape
Godkendelse MK afventer

i beton- 
plade (skyl)

maks. 350

XX

Tab. 8-18 Oversigt over materialer til forbindelseskonstruktion
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Oversigt over materialer til forbindelseskonstruktion

Gennem-
føringstype Brandsikringsløsning Fyldningsmateriale til mellemrum Lydafkoblingsstrimmel

Armaflex AF Mineralfiber Bløde PE skum- 
strimler

Bløde PE skum- 
strimler

DIN 4102 - B 2
Byggematerialeklasse 

DIN 4102- A
Smeltetemperatur > 1000 °C

DIN 4102 - B 2 DIN 4102 - B 2

Loft

RAUPIANO PLUS med
REHAU-brandmuffe plus
Godkendelse MK 6.10/1755

Isolerings-
tykkelse

maks. 15 mm maks. 15 mm 5 mm 5 mm
DN 40: 2-Lags (2 x 5 mm)

RAUPIANO PLUS med
REHAU-brandmuffe compact

Isolerings-
tykkelse maks. 15 mm maks. 15 mm maks. 5 mm maks. 5 mm

RAUPIANO PLUS med
REHAU-brandtape
Godkendelse 

Isolerings-
tykkelse maks. 5 mm maks. 5 mm

RAUPIANO PLUS med REHAU 
vinkelbrandmanchet
Godkendelse MK afventer

Isolerings-
tykkelse maks. 15 mm maks. 10 mm maks. 5 mm

Væg

RAUPIANO PLUS med
REHAU-brandmuffe plus
Godkendelse MK 6.10/1755

Isolerings-
tykkelse maks. 15 mm maks. 15 mm 5 mm 5 mm

RAUPIANO PLUS med
REHAU-brandmuffe compact
Godkendelse MK afventer

Isolerings-
tykkelse maks. 15 mm maks. 15 mm maks. 5 mm

RAUPIANO PLUS med
REHAU-brandtape

 
Isolerings-

tykkelse maks. 5 mm maks. 5 mm

Tab. 8-19 Oversigt over materialer til tætning af gennemføringer med REHAU-brandmuffer
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9.3 REHAU-brandtape

Fig. 8-27 

- Til loftsgennemføringer: RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 110 
Til væggennemføringer: RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 90

- Rørene skal installeres, så de står vinkelret i forhold til lofts/
vægfladen

Påkrævet diameter til kerneboring i faste vægge/lofter:

RAUPIANO PLUS Diameter
Rør da 

Diameter
rør + isolering + 
brandtape 

Diameter på 
kerneboret hul

[mm] [mm] [mm]1)

– PE-strimler    
    5 mm

Ringformet mel-
lemrum til tæt-
ningsmiddel 20 
mm

DN 40   40   60 100
DN 50   50   70 110
DN 75   75 106 150
DN 90   90 121 160
DN 110 110 141 180

Tab. 8-20 
1) Der anbefales ekstra 40 mm til en røgsikret og komplet tætning af det ringformede 
mellemrum, individuelle værdier rundes op til normale kerneboringsdiametre

9.3.1 R 120/R 90 REHAU-brandtape til loftsgennemføring med RAUPIANO PLUS i ufleksible lofter 

Installation i ufleksibelt loft F 120/F90, åbning eller kerneboret hul

F 120/F 90

1
6

3
4
5

2

Fig. 8-28 

1 RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 110
2 Ufleksibelt loft h ≥ 150 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2, 

beton eller armeret beton jf. DIN 1045, porebeton jf. DIN 4223
3 Loftsåbning eller kerneboret hul
4 R120 / R90 REHAU-brandtape i henhold til tysk generel 

byggegodkendelse
5 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i 
henhold til tysk generel byggegodkendelse

6 Beton, cement eller gipsmørtel i byggematerialeklasse DIN 4102-A
h Loftstykkelse

Der henvises til brugsvejledningen.
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9.3.2 R 120/R 90 REHAU-brandtape til væggennemføring med RAUPIANO PLUS i ufleksible og fleksible vægge

Installation i ufleksibel væg F 120/F90, åbning eller kerneboret hul

Fig. 8-29 

Installation i fleksibel væg F 120/F 90, vægåbning

Fig. 8-30 

Vægkonstruktion F 120/F 90 med brandhæmmende gipsvægge jf. 
DIN 4102-4.

Ved brug i væggennemføringer skal brandmanchetten 
monteres på begge sider af væggen.

1 RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 90
2 Ufleksibel væg ≥ 100 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2, 

murværk jf. DIN 1053-1, 
beton eller armeret beton jf. DIN 1045,  
bygningspaneler i porebeton jf. DIN 4166

3 Vægåbning eller kerneboret hul
4 R120 / R90  brandtætnende muffe REHAU brandtætnende rørtape 

i henhold til tysk generel byggegodkendelse
5 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i 
henhold til tysk generel byggegodkendelse

6 Beton, cement eller gipsmørtel i byggematerialeklasse DIN 4102-A
h Vægtykkelse

De første rørbøjler skal monteres på begge sider af væggen med  350 
mm afstand på begge sider af væggen. De skal være overvejende 
ikke-brændbare (byggematerialeklasse DIN 4102-A).

Der henvises til brugsvejledningen!

F 
12

0/
F 

90

1

6

3

4
52

7
5
4

3
6

1

h 100 mm

F 120/F 90
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9.4 REHAU-brandmuffe compact

Fig. 8-31 

- Til overflademonterede installationer i lofter og vægge
- Rør til ikke-brændbare væsker og ikke-brændbare gasser (med 

undtagelse af ventilationsrør), til pneumatiske rørsystemer og 
støvsugersystemer.

- Rørdimensioner for RAUPIANO PLUS DN 50 – DN 125
- Rørene skal installeres, så de står vinkelret i forhold til væggen eller 

loftet

Påkrævet diameter til kerneborede huller i ufleksible vægge/lofter:

På væg eller i loft:

RAUPIANO PLUS Diameter
Rør da 
[mm]

Diameter på kerneboret hul 

[mm]1)

Mineralfiber, 
fyldt  
≤ 15 mm

Armaflex  
≤ 15 mm

DN 50 50   80 120
DN 75 75 100 150
DN 90 90 120 160
DN 110 110 140 180
DN 125 125 150 200

På væggen:

RAUPIANO PLUS Diameter
Rør da 
[mm]

Diameter  
rør +  
isolering    
[mm]

Diameter på 
kerneboret 
hul[mm]1)

– PE-strimler    
    5 mm

Ringformet mel-
lemrum til tæt-
ningsmiddel 20 
mm

DN 50   50   60 100
DN 75   75   85 125
DN 90   90 100 140
DN 110 110 120 160
DN 125 125 135 180

1) Der anbefales ekstra 40 mm til en røgsikret og komplet tætning af det ringformede mellemrum, individuelle værdier rundes op til normale kerneboringsdiametre
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9.4.1 R 90 REHAU-brandtape compact til loftsgennemføring med RAUPIANO PLUS i ufleksible lofter

Overflademonteret på ufleksibelt loft F 90, loftsåbning eller kerneboret hul

Fig. 8-32 

Brugen af 5 mm blød PE skum-strimmel (byggemateria-
leklasse DIN 4102-B2) sammen med REHAU-brandmuf-

fe compact er kun tilladt for gulvgennemføringer. Den tyske 
generelle bygge-godkendelse eller testcertifikatet for eventuelle 
tilstødende brandtætnende muffer, som ikke er fra REHAU,skal 
kontrolles for eventuel stødpåvirkning på den påkrævede minimum 
installationsafstand.

I tilfælde af gulvgennemføringer skal brandmuffen 
monteres på loftets underside.

1 RAUPIANO PLUS DN 50 – DN 125
2 Massivt loft h ≥ 150 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2, 

beton eller armeret beton jf. DIN 1045,  
porebeton jf. DIN 4223

3 Loftsåbning eller kerneboret hul
4 En del af det ringformede mellemrum kan fyldes i henhold til tysk 

generel byggegodkendelse:
- Mineralfiber (byggematerialeklasse DIN 4102-A, smeltetempe-

ratur > 1000 °C) maks. 15 mm eller
- AF Armaflex (certfikatnr. P-MPA-E-03-510 for tysk generel 

byggespektoratstest) maks. 15 mm
- I tilfælde af gulvgennemføringer kan der bruges en 5 mm tyk 

blød PE-skumstrimmel (byggematerialeklasse DIN 4102-B2). 
5 R 90 REHAU-brandmuffe compact i henhold til tysk generel 

byggegodkendelse
6 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i 
henhold til tysk generel byggegodkendelse

7 Rawplug i stål med M6- eller M8-skruer i henhold til tysk generel 
byggegodkendelse

8 Beton, cement eller gipsmørtel i byggematerialeklasse DIN 4102-A
h Loftstykkelse
s Maks. tilladte mellemrumsbredde mellem loft/mørtel og rør

Afstanden til  andre brandmuffer eller åbninger findes i de relevante 
tyske generelle byggegodkendelser. 

Installationen skal være i fuld overensstemmelse med kravene for det 
tyske generelle byggegodkendelsesnr. Z-19.17-1363.

Der henvises til brugsvejledningen!

I forbindelse med centrale støvsugersystemer er det 
eneste system, der er godkendt med RAUPIANO 

PLUS-afløbsrør, REHAU-brandmuffe compact.

2
3
5
6

7

1
4
8

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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9.4.2 R 90 REHAU-brandmuffe compact til væggennemføringer med RAUPIANO PLUS i ufleksible og fleksible vægge

Overflademonteret på ufleksibel væg F 90, vægåbning eller kerneboret hul

Fig. 8-33 

Overflademonteret på fleksibel væg F 90, vægåbning

Fig. 8-34 

Vægkonstruktion F 90 til brandhæmmende gipsvægge jf. DIN 4102-4

Ved brug i væggennemføringer skal der monteres en 
brandmuffe på begge sider af væggen. 

1 RAUPIANO PLUS DN 50 – DN 125
2 Ufleksibel væg h ≥ 100 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2, 

murværk jf. DIN 1053-1,  
beton eller armeret beton jf. DIN 1045,  
bygningspaneler i porebeton jf. DIN 4166

3 Vægåbning eller kerneboret hul
4 En del af det ringformede mellemrum kan fyldes i almen:

- Mineralfiber (byggematerialeklasse DIN 4102-A,  
smeltetemperatur > 1000 °C) maks. 15 mm eller

- AF Armaflex (tysk generelt byggetestcertifikat 
nr. P-MPA-E-03-510) maks. 15 mm

5 R 90 REHAU-brandmuffe compact
6 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i
7 Rawplug i stål med M6- eller M8-skruer I tilfælde af fleksible 

vægge, med M6- eller M8-gevindstænger med spændeskiver
8 Beton, cement eller gipsmørtel i byggematerialeklasse DIN 4102-A
9 Gevindstang M6 eller M8, bolt med spændeskive
h Vægtykkelse
s Maks. tilladte mellemrumsbredde mellem vægåbning/mørtel og rør

De første rørbøjler skal monteres på begge sider af væggen med 500 
mm afstand. De skal være overvejende ikke-brændbare (byggemateri-
aleklasse DIN 4102-A).

Der henvises til brugsvejledningen!

1 5
2

8
4

3
7

6

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm

6 73

1 5 2
9

9

8
4

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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9.5 REHAU-brandmuffe plus

Fig. 8-35 

- Til overflademonterede installationer i loft eller vægge
- Til støbning i loft eller vægge
- Til RAUPIANO PLUS-rør
- Rørdimensioner DN 40 - DN 160 overflademonteret/indstøbt i 

vægge og lofter, DN 200 (overflademonteret/indstøbt kun til lofter) 
- Rørene skal installeres, så de står vinkelret i forhold til væggen eller 

loftet

Påkrævet diameter til kerneborede huller i ufleksible vægge/lofter:

Overflademontering:

RAUPIANO PLUS Diameter
Rør da 
[mm]

Diameter rør rør 
+ isolering  
[mm]

Diameter på 
kerneboret 
hul[mm]1)

– PE-strimler    
    5 mm

Ringformet mel-
lemrum til tæt-
ningsmiddel 20 
mm

DN 40   40   50   90
DN 50   50   60 100
DN 75   75   85 125
DN 90   90 100 140
DN 110 110 120 160
DN 125 125 135 180
DN 160 160 170 220
DN 200 200 210 250

Indstøbt:

RAUPIANO PLUS Diameter
Rør da 
[mm]

Diameter på 
muffe  
[mm]

Diameter på 
kerneboret
hul [mm]1)

– PE-strimler    
    5 mm

DN 40   40   67 100
DN 50   50   67 100
DN 75   75   98 130
DN 90   90 117 150
DN 110 110 137 170
DN 125 125 160 190
DN 160 160 197 250
DN 200 200 247 300

1) Der anbefales ekstra 40 mm til en røgsikret og komplet tætning af det ringformede mellemrum, individuelle værdier rundes op til normale kerneboringsdiametre
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9.5.1 R 90 REHAU-brandtape plus til loftsgennemføring med RAUPIANO PLUS i ufleksible lofter 

Overflademonteret i ufleksibelt loft F 90, loftsåbning eller kerneboret hul

1
7

26
3
4
5

Fig. 8-36 

Støbt ind i ufleksibelt loft F 90, loftsåbning

Fig. 8-37 

I tilfælde af gulvgennemføringer skal brandmanchetten 
monteres på undersiden af loftet. 

1 RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 200
2 Ufleksibelt loft h ≥ 150 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2, beton 

eller armeret beton jf. DIN 1045, porebeton jf. DIN 4223
3 Loftsåbning eller kerneboret hul
4  R 90 REHAU-brandmuffe plus i henhold til tysk generel 

byggegodkendelse
5 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i 
henhold til tysk generel byggegodkendelse

6 Rawplug i stål med M6- eller M8-skruer i henhold til tysk generel 
byggegodkendelse

7 Beton eller cementmørtel/gips i byggematerialeklasse DIN 4102-A
h Loftstykkelse

Der henvises til brugsvejledningen! 

Overhold den påkrævede installationsdybde for 
mufferne. 

4
3

5

7
1

2
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9.5.2 R 90 REHAU-brandmuffe plus til væggennemføringer med RAUPIANO PLUS i ufleksible vægge

Overflademonteret på ufleksibel væg F 90, vægåbning eller kerneboret hul

Fig. 8-38 

Støbt i ufleksibel væg F 90, vægåbning/kerneboret hul

1 4

2

7

5 3

Fig. 8-39 

Ved brug i væggennemføringer skal der monteres en 
brandmuffe på begge sider af væggen. 

1 RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 160
2 Ufleksibel væg h ≥ 100 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2, 

murværk jf. DIN 1053-1,  
beton eller armeret beton jf. DIN 1045,  
bygningspaneler i porebeton jf. DIN 4166

3 Vægåbning eller kerneboret hul
4 R 90 REHAU-brandmuffe plus i henhold til tysk generel 

byggegodkendelse
5 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i 
henhold til tysk generel byggegodkendelse

6 Rawplug i stål med M6- eller M8-skruer
7 Beton eller cementmørtel/gips i byggematerialeklasse DIN 4102-A
h Vægtykkelse

De første rørbøjler skal monteres på begge sider af væggene med 
500 mm afstand. De skal være overvejende ikke-brændbare 
(byggematerialeklasse DIN 4102-A).

Der henvises til brugsvejledningen!

1 4
2

7

5
3

6
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9.5.3 R 90 REHAU-brandmuffe plus til væggennemføringer med RAUPIANO PLUS i fleksible vægge

Overflademonteret på fleksibel væg F 90

1 4 2 7

5 3 6

Fig. 8-40 

Støbt i fleksibel væg F 90

1 4
2

7

5 3

Fig. 8-41 

Ved brug i væggennemføringer skal der monteres en 
brandmuffe på begge sider af væggen. 

1 RAUPIANO PLUS DN 40 – DN 160
2 Mindst to brandhæmmende gipsplader på hver side jf. DIN 18180, 

pladetykkelse ≥ 12,5 mm,  
byggematerialeklasse DIN 4102-A

3 Vægåbning
4 R 90 REHAU-brandmuffe
5 Konstruktionsbåren lydisolering med bløde PE-skumstrimler i 

byggematerialeklasse DIN 4102 B2, 5 mm isoleringstykkelse i 
henhold til tysk generel byggegodkendelse

6 Gevindstang M6 eller M8, bolt med spændeskiver
7 Beton eller cementmørtel/gips i byggematerialeklasse DIN 4102-A
h Vægtykkelse

De første rørbøjler skal monteres på begge sider af væggene med 
500 mm afstand. De skal være overvejende ikke-brændbare 
(byggematerialeklasse DIN 4102-A).

Der henvises til brugsvejledningen!
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9.6 REHAU vinkelbrandmanchet

Fig. 8-42 

- Til overflademontering på lofter
- Til RAUPIANO PLUS-rør
- Rørdimensioner DN 75 – DN 125
- Rør kan installeres, så de er vinkelret i forhold til loftet eller kan føres 

gennem loftet med en vinkel på op til 45°
- Kan monteres på røret/samlingen

9.6.1 REHAU vinkelbrandmanchet til loftsgennemføringer med RAUPIANO PLUS 

Overflade på ufleksibelt loft F 90, som loftsåbning

Fig. 8-43 
1) Til rørdimension DN125 skal glasfibermuffen og stålclipsene, der følger med muffen, monteres. Der henvises til brugsvejledningen.

1 RAUPIANO PLUS
2 Ufleksibelt gulv h ≥ 150 mm mindst F 90-AB jf. DIN 4102-2,  

beton eller armeret beton jf. DIN 1045, porebeton jf. DIN 4223
3 Loftsåbning
4 Kerneboret hul
5 Konstruktionsbåren lydisolering af mineraluld, byggematerialeklas-

se DIN 4102-A,  
smeltetemperatur > 1000 °C eller  
AF/Armaflex (tysk generelt byggetestcertifikat P-MPA-E-03-510)

6 R 90 REHAU brandsikret vinkelmuffe til vinklede gennemføringer i

Afstand mellem to monterede muffer ≥ 100 mm

Afstanden til andre brandmuffer eller åbninger findes i de relevante 
tyske generelle byggegodkendelser.

Installationen skal være i fuld overensstemmelse med kravene for det 
tyske generelle byggegodkendelsesnr. Z-19.17-1268.

Der henvises til brugsvejledningen!

Når rørene lukkes af ved brug af lofter, skal brandmanchet-
ten monteres på loftets underside.

≥

≥

≤
≤

maks. tilladte mellemrumsbredde s:
mineraluld:
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9 SPECIALANVENDELSER

9.1 Installationer under jordhøjde

RAUPIANO PLUS kan bruges til installationer under jordhøjde inde 
i og under bygningen (anvendelsesbetegnelse "BA" – Bygning/
Afledning) og er underlagt lokale godkendelser.

EN 12056 EN 752
EN 1610

DIN 1986-100
EN 12056-4

B

D

1 m

Fig. 9-1 Installation af RAUPIANO PLUS indeni og under bygningskonstruktionen
B Anvendelser inde i bygningen (Bygning)
D Anvendelser under bygningen (Afledning)

Forskrifterne i EN 1610 skal overholdes under installati-
on og afprøvning af rørene.

Den statiske belastningsanalyse af pålagte belastninger skal 
udføres i henhold til arbejdsblad ATV-DVWK-A 127.

Til installationer til bortledning af spildevand, regnvand 
og overflade- og blandet vand under jorden under 

bygningens fodaftryk eller ved siden af det kan der anvendes 
rør og fittings fra REHAU AWADUKT PP-sortimentet. Du kan 
finde flere oplysninger på nettet på  www.rehau.de/tiefbau eller 
hos dit lokale REHAU-salgskontor.

9.2 Erhvervskøkkener

Som afgangs-, hoved- og forbindelsesrør er RAUPIANO PLUS egnet til 
afledning af affaldsvand med fedt fra erhvervskøkkenet til fedtfilteret.  
Separate ventilationsrør er påkrævet.

Hvis fedtfilteret sidder et stykke væk, kan det være nødvendigt med 
opvarmning af røret. Dette forebygger en tidlig ophobning af fedtafle-
jringer. Den egnede temperatur for opvarmningskabler til plastrør må 
ikke overstige 45°C.

Til spildevand med en større mængde olie og fedt (f.eks. fra erh-
vervskøkkener med fedtudskillere) er det nødvendigt at skifte 
SBR-tætningerne ud med tætninger af polybutadien-acrylonitril (NBR) 
for at opnå en højere kemikalieresistens.
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10 OVERSIGT OVER TABELLER

10.1 Tekniske data for RAUPIANO PLUS

RAUPIANO PLUS er designet som et jord- og spildevandssystem til afledning fra boliger. Materialerne er egnede til de følgende temperaturer, 
hvis de ikke udsættes for mekanisk og kemisk belastning.

Materiale PP-MD mineralforstærket (rør og fittings)
Farve Hvid, svarende til RAL 9003
Dimensioner DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125, DN 160, DN 200
Anvendelsesområde jord- og spildevand fra boliger, uden tryk med en ph-værdi på 2 – 12
Temperaturbestandighed Vedvarende

Kortvarigt
maks. 70 °C
maks. 95 °C 2)

Opvarmning maks. 45 °C
Trykfasthed1) Jord- og spildevandsrør

ved negativt tryk

 op til 10 m vandtryk
 op til 20 m vandtryk med push-fit-lås1)

op til 0,5 bar
Densitet Rør

Fittings
1,5 - 1,9 g/cm³
1,1 - 1,9 g/cm³

Lineær ekspansionskoefficient 0,09 mm/m x K
Min. installationstemperatur  –10 °C
Brudstyrke > 16 N/mm²
Brudforlængelse ca. 150 %
Bøjningsmæssig spændingsmodstand ca. > 2.700 N/mm²
MFR 190/5 ca. 1,7 g/10 min.
MFR 230/2,16 ca. 0,82 g/10 min.
Brandbelastning

pr. 1 m DN 110
4,16 kWh/kg (14,992 KJ/kg) 
7,9 kWh/m

Dele, der indeholder halogen Halogenfri (ikke F, Cl, Br, J)
Funktion i ild D-s2,d0 jf. EN 13501
Støjdæmpende egenskaber jf. DIN EN 
14366

med støjdæmpende 
støttebøjle

P-BA274/2016 Fraunhofer-Institut: 17 dB(A) ved 4 l/s

med standardbøjle P-BA275/2016 Fraunhofer-Institut: 24 dB(A) ved 4 l/s
UV-bestandighed UV-stabiliseret, men ikke bestandig (se også kapitel "6.1 Forsyningsform, 

håndtering og opbevaring" på side <?>) 
Test Systemtest på baggrund af DIN EN 1451-1

"Iskrystal" jf. DIN EN 1451 og DIN EN1411
1) Tætheden beskriver kun tætheden ved lækage. Der er altid risiko for, at rørene skilles ad. Derfor skal forbindelsespunkterne sikres på  
   en stabil måde i længderetningen.
2) Temperaturer samlet:

Vedvarende temperatur 70 °C 8 t / dag 146.000 t på 50 år
Kortvarige perioder 95 °C 10 min / dag 3.000 t på 50 år
Kortvarige perioder 98 °C 40 s / dag 200 t på 50 år
Resterende tid ved stuetemperatur (< 30 °C)
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10.2 Bortledningskapacitet

Fig. 10-1 Tværsnit af et delvist fyldt rør

di rørets indvendige diameter
h Fyldningsniveau

Bortledningskapacitet ved h/di = 0,5

J DN 32 DN 40 DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200
di = 28,4 di = 36,4 di = 46,4 di = 71,2 di = 85,6 di = 104,6 di = 118,8 di = 152,2 di = 187,6
Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 2,2 0,5 3,1 0,6 6,0 0,7 10,5 0,8
0,6 0,9 0,4 1,4 0,5 2,4 0,6 3,4 0,6 6,6 0,7 11,5 0,8
0,7 0,9 0,5 1,5 0,5 2,6 0,6 3,7 0,7 7,1 0,8 12,5 0,9
0,8 1,0 0,5 1,6 0,6 2,8 0,7 3,9 0,7 7,6 0,8 13,3 1,0
0,9 1,1 0,5 1,7 0,6 3,0 0,7 4,2 0,8 8,1 0,9 14,2 1,0
1,0 1,1 0,6 1,8 0,6 3,1 0,7 4,4 0,8 8,6 0,9 14,9 1,1
1,1 1,2 0,6 1,9 0,7 3,3 0,8 4,6 0,8 9,0 1,0 15,7 1,1
1,2 0,4 0,5 1,2 0,6 2,0 0,7 3,4 0,8 4,8 0,9 9,4 1,0 16,4 1,2
1,3 0,4 0,5 1,3 0,6 2,1 0,7 3,6 0,8 5,0 0,9 9,8 1,1 17,0 1,2
1,4 0,4 0,5 1,3 0,7 2,2 0,8 3,7 0,9 5,2 0,9 10,1 1,1 17,7 1,3
1,5 0,4 0,5 1,4 0,7 2,3 0,8 3,9 0,9 5,4 1,0 10,5 1,2 18,3 1,3
2,0 0,13 0,43 0,3 0,5 0,5 0,6 1,6 0,8 2,6 0,9 4,5 1,0 6,3 1,1 12,1 1,3 21,2 1,5
2,5 0,15 0,48 0,3 0,6 0,6 0,7 1,8 0,9 2,9 1,0 5,0 1,2 7,0 1,3 13,6 1,5 23,7 1,7
3,0 0,16 0,53 0,3 0,6 0,6 0,7 2,0 1,0 3,2 1,1 5,5 1,3 7,7 1,4 14,9 1,6 26,0 1,9
3,5 0,17 0,57 0,3 0,7 0,7 0,8 2,1 1,1 3,5 1,2 5,9 1,4 8,3 1,5 16,1 1,8 28,1 2,0
4,0 0,18 0,61 0,4 0,7 0,7 0,8 2,3 1,1 3,7 1,3 6,3 1,5 8,9 1,6 17,2 1,9 30,0 2,2
4,5 0,20 0,65 0,4 0,8 0,8 0,9 2,4 1,2 3,9 1,4 6,7 1,6 9,4 1,7 18,3 2,0 31,8 2,3
5,0 0,21 0,68 0,4 0,8 0,8 0,9 2,5 1,3 4,1 1,4 7,1 1,6 9,9 1,8 19,3 2,1 33,6 2,4

Tab. 10-1 

di

h
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Bortledningskapacitet ved h/di = 0,7

J DN 32 DN 40 DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200
di = 28,4 di = 36,4 di = 46,4 di = 71,2 di = 85,6 di = 104,6 di = 118,8 di = 152,2 di = 187,6
Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 2,2 0,5 3,7 0,6 5,2 0,6 10,1 0,7 17,6 0,9
0,6 1,5 0,5 2,4 0,6 4,1 0,6 5,7 0,7 11,1 0,8 19,3 0,9
0,7 1,6 0,5 2,6 0,6 4,4 0,7 6,2 0,7 12,0 0,9 20,9 1,0
0,8 1,7 0,6 2,8 0,6 4,7 0,7 6,6 0,8 12,8 0,9 22,3 1,1
0,9 1,8 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 7,0 0,8 13,6 1,0 23,7 1,1
1,0 0,6 0,5 1,9 0,6 3,1 0,7 5,3 0,8 7,4 0,9 14,3 1,1 25,0 1,2
1,1 0,6 0,5 2,0 0,7 3,2 0,8 5,5 0,9 7,8 0,9 15,0 1,1 26,2 1,3
1,2 0,7 0,5 2,1 0,7 3,4 0,8 5,8 0,9 8,1 1,0 15,7 1,2 27,4 1,3
1,3 0,4 0,5 0,7 0,5 2,1 0,7 3,5 0,8 6,0 0,9 8,5 1,0 16,3 1,2 28,5 1,4
1,4 0,4 0,5 0,7 0,6 2,2 0,7 3,7 0,8 6,2 1,0 8,8 1,1 17,0 1,2 29,6 1,4
1,5 0,4 0,5 0,7 0,6 2,3 0,8 3,8 0,9 6,5 1,0 9,1 1,1 17,6 1,3 30,6 1,5
2,0 0,22 0,47 0,4 0,6 0,8 0,7 2,7 0,9 4,4 1,0 7,5 1,2 10,5 1,3 20,3 1,5 35,4 1,7
2,5 0,24 0,53 0,5 0,6 0,9 0,7 3,0 1,0 4,9 1,1 8,4 1,3 11,8 1,4 22,7 1,7 39,6 1,9
3,0 0,27 0,58 0,5 0,7 1,0 0,8 3,3 1,1 5,4 1,2 9,2 1,4 12,9 1,6 24,9 1,8 43,4 2,1
3,5 0,29 0,63 0,6 0,7 1,1 0,9 3,5 1,2 5,8 1,3 9,9 1,5 13,9 1,7 26,9 2,0 46,9 2,3
4,0 0,31 0,67 0,6 0,8 1,2 0,9 3,8 1,3 6,2 1,4 10,6 1,7 14,9 1,8 28,8 2,1 50,1 2,4
4,5 0,33 0,71 0,7 0,8 1,3 1,0 4,0 1,4 6,6 1,5 11,3 1,8 15,8 1,9 30,5 2,2
5,0 0,34 0,75 0,7 0,9 1,3 1,1 4,2 1,4 6,9 1,6 11,9 1,8 16,7 2,0 32,2 2,4

Tab. 10-2 

Bortledningskapacitet ved h/di = 1,0

J DN 32 DN 40 DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200
di = 28,4 di = 36,4 di = 46,4 di = 71,2 di = 85,6 di = 104,6 di = 118,8 di = 152,2 di = 187,6
Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 4,4 0,5 6,2 0,6 12,1 0,7 21,0 0,8
0,6 2,8 0,5 4,9 0,6 6,8 0,6 13,2 0,7 23,1 0,8
0,7 1,9 0,5 3,1 0,5 5,2 0,6 7,4 0,7 14,3 0,8 24,9 0,9
0,8 2,0 0,5 3,3 0,6 5,6 0,7 7,9 0,7 15,3 0,8 26,7 1,0
0,9 2,1 0,5 3,5 0,6 6,0 0,7 8,4 0,8 16,2 0,9 28,3 1,0
1,0 2,2 0,6 3,7 0,6 6,3 0,7 8,8 0,8 17,1 0,9 29,9 1,1
1,1 2,4 0,6 3,9 0,7 6,6 0,8 9,3 0,8 18,0 1,0 31,3 1,1
1,2 0,8 0,5 2,5 0,6 4,0 0,7 6,9 0,8 9,7 0,9 18,8 1,0 32,7 1,2
1,3 0,8 0,5 2,6 0,6 4,2 0,7 7,2 0,8 10,1 0,9 19,5 1,1 34,1 1,2
1,4 0,8 0,5 2,7 0,7 4,4 0,8 7,5 0,9 10,5 0,9 20,3 1,1 35,4 1,3
1,5 0,9 0,5 2,8 0,7 4,5 0,8 7,7 0,9 10,8 1,0 21,0 1,2 36,6 1,3
2,0 0,5 0,5 1,0 0,6 3,2 0,8 5,2 0,9 8,9 1,0 12,5 1,1 24,3 1,3 42,4 1,5
2,5 0,6 0,6 1,1 0,7 3,6 0,9 5,8 1,0 10,0 1,2 14,0 1,3 27,2 1,5 47,4 1,7
3,0 0,6 0,6 1,2 0,7 3,9 1,0 6,4 1,1 11,0 1,3 15,4 1,4 29,8 1,6 51,9 1,9
3,5 0,7 0,7 1,3 0,8 4,2 1,1 6,9 1,2 11,8 1,4 16,6 1,5 32,2 1,8 56,1 2,0
4,0 0,7 0,7 1,4 0,8 4,5 1,1 7,4 1,3 12,7 1,5 17,8 1,6 34,4 1,9 60,0 2,2
4,5 0,8 0,8 1,5 0,9 4,8 1,2 7,9 1,4 13,4 1,6 18,9 1,7 36,5 2,0 63,7 2,3
5,0 0,8 0,8 1,6 0,9 5,1 1,3 8,3 1,4 14,2 1,6 19,9 1,8 38,5 2,1 67,1 2,4

Tab. 10-3 
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10.3 Kemisk modstand

Rør og fitting
Den indeholdte information er ment som en indledende orientering om 
materialets kemiske modstandsdygtighed (ikke som en mulig effekt 
på det angribende middel) og kan ikke uden videre overføres til alle 
anvendelser. I situationer med mekaniske belastninger og kemiske 
midler på samme tid kan den mekaniske ydeevne kompromitteres 
(spændingskorrosionsrevnedannelse). 

Gummipakning
De anvendte gummityper udviser generelt meget god kemisk 
modstand, selvom komponenter af estere, ketonstoffer og aromatiske 
og organiske klorforbindelser i spildevand kan forårsage betydelig 
udvidelse, som kan beskadige tilslutningen. 
I det tilfælde er det nødvendigt at skifte tætningsmaterialet fra SBR til 
NBR.

Forkortelser i tabeller
r  resistent
br begrænset resistens
ir  ikke resistent
-  ikke testet

Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

1,2 dichlorethan 100 20 ir
Allylalkohol 96

96
20
60

r
r

Udstødningsgasser, som indeholder H₂CO₃ alle 60 r
Udstødningsgasser, som indeholder H₂S₂O₇ lavere

højere
20
20

–
ir

Udstødningsgasser, som indeholder H₂SO₄, fugtig alle 60 r
Udstødningsgasser, som indeholder HCl alle 60 r
Udstødningsgasser, som indeholder fluorbrintesyre Spor 60 r
Udstødningsgasser, som indeholder NOX Spor

højere
60
60

r
–

Udstødningsgasser, som indeholder SO₂ lavere
50

60
50

r
–

Acetaldehyd + eddikesyre 90/10 20 –
Acetaldehyd, vandig 40 40 r
Acetaldehyd, koncentreret 100 20 –
Acetone 100

100
20
60

r
r

Acetone, vandig Spor 20 r
Acronal-dispergeringer komm. form 20 –
Acronal-opløsninger komm. form 20 –
Acrylsyreethylester 100 20 –
Adipinsyre, vandig Mættet

Mættet
20
60

r
–

Aluner, vandige Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Aluminiumklorid Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Aluminiumsulfat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Myresyre 100
100

20
60

r
br

Myresyre, vandig Op til 50
50

40
60

r
r

Ammoniak, væskeformig 100 20 r
Ammoniak, luftformig 100 60 r
Salmiakspiritus Varm mættet

Varm mættet
40
60

r
r

Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Ammoniumklorid, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Ammoniumfluorid, vandig op til 20
op til 20

20
60

r
r

Ammoniumnitrat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Ammoniumsulfat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Ammoniumsulfid, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Anilin, ren 100
100

20
60

r
r

Anilin, vandig Mættet
Mættet

20
60

r
r

Anilinhydrochlorid, vandig Mættet
Mættet

20
60

r
r

Anthraquinonsulfonsyre, vandig Suspension 30 r
Antiformin, vandig 2 20 –
Antimonklorid, vandig 90 20 r
Æblesyre, vandig 1 20 r
Cider komm. form 20 r
Arseniksyre, vandig Fortyndet

Fortyndet
80
80

40
60
40
60

r
r
r
r

Benzaldehyd, vandig 0,1 60 –
Benzin 100 60 ir
Blanding af benzin og benzol 80/20 20 br
Benzoesyre, vandig alle

alle
alle

20
40
60

r
r
r

Benzol 100 20 br
Øl komm. form 20 r
Ølfarve komm. form 60 r
Alkalisk bisulfit, der inderholder SO₂ Varm mættet 50 r
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Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Blyacetat, vandig Varm mættet
Fortyndet
Fortyndet
Mættet

50
40
60
60

r
r
r
r

Tetraethylbly 100 20 r
Borax, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Borsyre, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Cognac komm. form 20 r
Brom, væskeformig 100 20 ir
Bromdampe Lav 20 ir
Hydrogenbromid, vandig Op til 10

Op til 10
48

40
60
60

r
r
r

Butadien 100 60 –
Butan, luftformig 50 20 r
Butandiol Op til 100 20 –
Butandiol, vandig Op til 10

Op til 10
Op til 10

20
40
60

r
r
r

Butanol Op til 100
Op til 100
Op til 100

20
40
60

r
r
br

Butyndiol Op til 100 40 –
Butansyre, vandig 20

Koncent.
20
20

r
r

Butylacetat 100 20 br
Butylen, væskeformig 100 20 –
Butylphenol 100 20 r
Calciumchlorid, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Calciumnitrat, vandig 50 40 r
Klor, luftformig, fugtig 0,5

1
5

20
20
20

ir
ir
ir

Klor, luftformig, tør 100 20 ir
Kloramin, vandig Fortyndet 20 –
(Mono) chloreddikesyre 100

100
40
60

r
–

(Mono) chloreddikesyre, vandig 85 20 r
Chlormethyl 100 20 –
Chlorsyre, vandig 1

1
10
10
20
20

40
60
40
60
40
60

–
–
–
–
–
–

Chlorsulfonsyre 100 20 ir
Chlorholdigt vand Mættet 20 br
Chlorsyre, vandig Op til 50

Op til 50
40
60

–
br

Chromsyre / Svovlsyre / Vand 50/15/35
50/15/35

40
60

ir
ir

Chlofen komm. form
komm. form

20
60

–
–

Crotonaldehyd 100 20 r

Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Kaliumcyanid, vandig Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
r

Cyclohexanol 100 20 r
Cyclohexanon 100 20 r
Densodrin W komm. form 60 –
Dextrin, vandig Mættet

18
20
60

r
r

Diethylether 100 20 br
Diglykolsyre, vandig 30

Mættet
60
20

r
r

Dimethylamin, væskeformig 100 30 –
Disulfoton syre 10 20 ir
Disulfoton syredampe lavere

højere
20
20

br
ir

Gødningssalte, vandige Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
r

Jernchlorid, vandig Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
r

Iseddikesyre 100
100

20
40

r
r

Eddike (vineddike) komm. form
komm. form
komm. form

40
50
60

r
r
r

Eddikesyre, koncentreret 95 40 –
Eddikesyre, vandig Op til 25

Op til 25
26-60
80

40
60
60
40

r
r
r
r

Eddikesyreanhydrid 100
100
100

40
40
60

r
br
br

Eddikesyreethylester 100
100

20
60

r
ir

Eddikesyreethylester 100 20 –
Ethanol (gæret most) sædvanlig

sædvanlig
40
60

r
–

Ethanol + eddikesyre (gæret most) sædvanlig 20 r
Ethanol, denatureret (med 2 % toluen) 96 20 br
Ethylalkohol, vandig alle

96
20
60

r
r

Ethylenoxid, væskeformig 100 20 –
Fedtsyrer 100 60 br
Hydrogenflourid, vandig Op til 40

40
60
70

20
60
20
20

r
r
r
r

Formaldehyd, vandig Fortyndet
Fortyndet
40

40
60
30

r
r
r

Fotografiske emulsioner alle 40 –
Fremkaldervæske komm. form 40 r
Fotografiske fikseringsbade komm. form 40 r
Frigen 100 20 br
Celluloid garveekstrakt Standard 20 r
Garvestofekstrakter, vegetabilsk Standard 20 r
Glukose, vandig Mættet

Mættet
20
60

r
r
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Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Glycin, vandig 10 40 r
Glykol, vandig komm. form 60 r
Glykolsyre, vandig 37 20 r
Glycerin, vandig alle 60 r
Urinstof, vandig Op til 10

Op til 10
33

40
60
60

r
r
r

Hydrogensiliciumfluorid, vandig Op til 32 60 –
Hexantriol komm. form 60 r
Dutch glue Op. konc.

Op. konc.
20
60

r
r

Hydrosulfit, vandig Op til 10
Op til 10

40
60

r
r

Hydroxylaminsulfat, vandig Op til 12 35 r
Kaustisk kalilud, vandig Op til 40

Op til 40
50/60

40
60
60

r
r
r

Kaliumdichromat, vandig 40 20 r
Kaliumborat, vandig 1

1
40
60

r
r

Kaliumbromat, vandig Op til 10
Op til 10

40
60

r
r

Kaliumbromid, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Kaliumklorat, vandig 1
1

40
60

r
r

Kaliumchlorid, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Kaliumchromat, vandig 40 20 r
Kaliumhexacyanoferrat (II) u. Fortyndet 40 r
Kaliumhexacyanoferrat (II), vandig Fortyndet

Mættet
60
60

r
r

Kaliumnitrat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Kaliumpermanganat, vandig Op til 6
Op til 6
Op til 6
Op til 18

20
40
60
40

r
r
r
–

Kaliumpersulfat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet
Mættet

40
60
40
60

r
r
r
r

Kiselsyre, vandig alle 60 r
Køkkensalt, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Kulsyre, fugtig alle
alle

40
60

r
r

Kulsyre, tør 100 60 r
Kulsyre, vandig under 8 atm Mættet 20 –
Kokosoliealkohol 100

100
20
60

r
br

Kresol, vandig Op til 90 45 –
Kobberflourid, vandig 2 50 r
Kobbersulfat, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Likører komm. form 20 r
Magnesiumchlorid, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Magnesiumsulfat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Maleinsyre, vandig Mættet
Mættet
35

40
60
40

r
r
r

Melasse Op. konc.
Op. konc.

20
60

r
r

Melasseurt Op. konc. 60 r
Mersol D Op. konc. 40 –
Methylalkohol 100

100
40
60

r
r

Methylamin, vandig 32 20 r
Dichlormethan 100 20 ir
Methylsvovlsyre, vandig Op til 50

Op til 50
100
100

20
40
40
60

r
r
–
–

Mælk komm. form 20 r
Mælkesyre, vandig Op til 10

Op til 10
90

40
60
60

r
r
r

Syreblandinger l (svovlsyre / salpeter-
syre / vand)

48/49/3
48/49/3
50/50/0
50/50/0
10/20/70
10/87/3
50/31/19

20
40
20
40
50
20
30

ir
ir
ir
ir
br
ir
ir

Mowilith D komm. form 20 –
Natriumbenzoat, vandig Op til 10

Op til 10
36

40
60
60

r
r
r

Natriumkarbonat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Natriumchlorat, vandig Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
r

Natriumklorit, vandig 50
Fortyndet

20
60

r
ir

Natriumhydrogensulfit, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Natriumhypochlorit, vandig Fortyndet 20 r
Natriumhypochloritopløsning,  
12,5 % aktivt klor

Norm. konc.
Norm. konc.

40
60

–
br

Natriumsulfid, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Natronlud, vandig Op til 40
Op til 40
50/60

40
60
60

r
r
r

Nekal, BX, vandig Fortyndet
Fortyndet

40
60

–
–
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Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Nikkelsulfat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Nikotin, vandig Norm. konc. 20 –
Nikotinforbindelser, vandig Norm. konc. 20 –
Nitrøse gasser Koncent.

Koncent.
20
60

r
–

Karbolineum til frugttræer, vandig Norm. konc. 20 –
Frugtkød Op. konc. 20 r
Olier og fedtstoffer komm. form 60 br
Oliesyre komm. form 60 br
Oxalsyre, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Ozon 100
10

20
30

br
r

Fedtsyre fra palmekerne 100 60 –
Paraffinemulsioner komm. form

komm. form
20
40

–
–

Perchlorsyre, vandig Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
–

Fenol, vandig Op til 90
1

45
20

r
–

Phenylhydrazin 100
100

20
60

br
–

Phenylhydrazinhydroklorid, vandig Mættet
Mættet

20
60

–
–

Phosgen, væskeformig 100 20 ir
Phosgen, luftformig 100

100
20
60

br
br

Phosphorpentoxid 100 20 r
Phosphorsyre, vandig Op til 30

Op til 30
40
80
80

40
60
60
20
60

r
r
r
r
r

Phosphortrichlorid 100 20 r
Phosphan 100 20 –
Picrinsyre, vandig 1 20 r
Kali, vandig Mættet 40 –
Propan, væskeformig 100 20 –
Propan, luftformig 100 20 –
Propargylalkohol, vandig 7 60 r
Ramasite komm. form

komm. form
20
40

–
–

Nyrefedtsemulsioner, svovlholdig komm. form 20 –
Trinegasser, tør alle 60 r
Salpetersyre, vandig Op til 30

30/50
98
98

50
50
20
60

r
ir
ir
ir

Saltsyre, vandig Op til 30
Op til 30
over 30
over 30

40
60
20
60

r
r
r
r

Oxygen alle 60 –
Svovldioxid, fugtig og vandig alle

50
alle

40
50
60

r
r
r

Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Svovldioxid, væskeformig 100
100
100

-10
20
60

–
r
r

Svovldioxid, tør alle 60 r
Svovldioxid, vandig under 8 atm Mættet 20 –
Svovlkul 100 20 br
Svovlsyre, vandig Op til 40

Op til 40
70
70
80-90
96
96

40
60
20
60
40
20
60

r
r
r
br
br
r
ir

Svovlbrinte, tør 100 60 r
Svovlbrinte, vandig Varm mættet

Varm mættet
40
60

r
r

Havvand –
–

40
60

r
r

Sæbeopløsning, vandig koncentreret
koncentreret

20
60

r
r

Sølvnitrat, vandig Op til 8
Op til 8

40
60

r
r

Stivelse, vandig alle
alle

40
60

r
r

Stivelsessirup Op. konc. 60 r
Stearinsyre 100 60 br
Gærurt Op. konc.

Op. konc.
40
60

r
r

Talg 100
100

20
60

r
r

Tanigan extra A, vandig alle 20 –
Tanigan extra B, vandig alle 20 –
Tanigan extra D, vandig Mættet 

Mættet
40
60

–
–

Tanigan F, vandig Mættet 60 –
Tanigan U, vandig Mættet

Mættet
40
60

–
–

Tetrachlormethan, teknisk 100 20 ir
Thionylchlorid 100 20 ir
Toluen 100 20 ir
Glukose, vandig Mættet

Mættet
20
60

r
r

Trichloroethylen 100 20 ir
Triethanolamin 100 20 r
Trilone komm. form 60 –
Trimethylolpropan, vandig Op til 10

Op til 10
komm. form
komm. form

40
60
40
60

–
–
r
r

Urin normal
normal

40
60

r
r

Vinylacetat 100 20 r
Voksalkohol 100 60 br
Vand 100

100
40
60

r
r

Hydrogen 100 60 r
Hydrogenperoxid, vandig Op til 30

Op til 20
20
50

r
r

Cognac komm. form 20 r
Vin, rød og hvid komm. form 20 r
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Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Vinsyre, vandig Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
r

Xylen 100 20 ir
Zinkchlorid, vandig Fortyndet

Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Middel Koncent. Temp. RAU-PP
% Gra/C

Zinksulfat, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Tin (ll)-chlorid, vandig Fortyndet
Fortyndet
Mættet

40
60
60

r
r
r

Citronsyre, vandig Op til 10
Op til 10
Mættet

40
60
60

r
r
r

10.4 Certifikationer

RAUPIANO PLUS er certificeret af de følgende testinstitutter og mange andre:

Tyskland Tyskland

Rusland Danmark

Østrig Ungarn

Sverige Norge

Danmark Polen

LISTED 
PRODUCT

Malaysia Australien
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11.5 Gældende standarder, lovbestemmelser og 
instruktioner

Alle nationale og internationale lovbestemmelser for 
rørlægning, installation, ulykkesbekæmpelse og 

sikkerhedsbestemmelser samt bemærkningerne i denne 
tekniske information skal overholdes ved installation af 
rørsystemer.

Aktuelt gældende love, standarder, instruktioner, forskrifter 
(f.eks. DIN, EN, ISO, DVGW, VDE og VDI) samt lovbestemmelser 
vedrørende beskyttelse af miljøet, arbejdsgiveransvarsforsik-
ringsforenings forskrifter samt forskrifter fra lokale forsynings-
selskaber skal også overholdes.

Anvendelser, der ikke er dækket i denne tekniske information 
(særlige anvendelser), kræver rådføring med vores afdeling for 
tekniske anvendelser. 
Kontakt venligst dit REHAU-salgskontor for at få mere detaljeret 
rådgivning.

Design- og installationsvejledningen relaterer direkte til det 
relevante REHAU-produkt. Nogle afsnit henviser til generelt 
gældende standarder eller bestemmelser.
Sørg for, at den anvendte vejledning, standarder og bestemmel-
ser er gældende for hver installation.
Mere specifikke standarder, bestemmelser og vejledninger 
vedrørende designet, installationen og udførelsen af aflednings-
rør skal også tages i betragtning og udgør ikke en del af denne 
tekniske information.

11.5.1 Godkendelser

RAUPIANO plus har dansk ETA-godkendelse under godkendelsesnr. 
VA 2.14/19085 og opfylder kravene til DS-EN 12056 og DIN 
1986-100.

11.5.2 Støjkrav

Den aktuelle udgave af det danske bygningsreglement BR 18 dækker 
støjkrav i kapitel 17 og specificerer lydklasse C i henhold til standard 
DS 490 som et minimum for alle boliger.
DS 490:2018 specificerer støjgrænseværdier i henhold til seks 
støjklasser med klasse A som den mest- og klasse F som den mindst 
krævende. Maks. støjgrænseværdier fra tekniske installationer gælder 
for den enkelte installation og vedrører rum uden forhindringer med 
lukkede vinduer og døre. I forhold til målinger lavet under forskellige 
rumforhold kan resultaterne korrigeres i henhold til aktuelle praksisser 
og tilgængelige standarder og litteratur.
Tabel 4 i DS 490 angiver den maksimale grænse for det A-vægtede 
tilsvarende støjniveau LAeq,T (dBA).

Tabel 4 fra  
DS 490:2018

Klas-
se A

Klas-
se B

Klas-
se C

Klas-
se D

Klas-
se E

Klas-
se F

I stuer og køkkener samt 
i fællesrum

20 25 30 35 40 ingen

Tab. 10-4 A-vægtede maksimalt tilsvarende støjniveauer LAeq,T (dBA)

I tilfælde af lavfrekvent støj må det A-vægtede støjniveau i lavfrekven-
sområdet ikke overstige 25 dB om dagen (7 til 18) eller 20 dB om 
aftenen og natten (18 til 7). 
I klasse A og B overholdes grænseværdier, som er 5 db lavere. 
Grænseværdier for lavfrekvent støj relaterer til en særlig målemetode, se 
litteraturen.

I forbindelse med de støjdæmpende egenskaber i RAUPIANO PLUS 
henvises til afsnit 8 i denne manual. De givne værdier er bestemt via 
laboratorietest til forskellige væg- og gulv-/loftkonstruktioner.

De faktiske støjdæmpende egenskaber i en bygning kan 
ikke nødvendigvis formodes at være identiske med 

egenskaberne i en laboratorietest. Yderligere støj og SVP-syste-
mets mindste kontakt med andre elementer i bygningskonst-
ruktionen kan øge støjniveauerne betydeligt, og det kan støj 
genereret af andet udstyr, f.eks. wc-cisterne eller wc-kummer 
og lignende, også, da de er stedspecifikke og yderst afhængige 
af installationskvaliteten.

11.5.3 Brandsikkerhed

Den aktuelle udgave af det danske bygningsreglement BR18 dækker 
Bortledningskapacitet i kapitel 5. Bygninger er fordelt på en ud af fire 
klasser, som rækker fra brandklasse 1 (BK1) til klasse 4 (BK4) 
afhængig af deres risikoklasse. Almindelige lejlighedsejendomme, hvor 
den øverste etage er mindre end 9,6 m over niveau, tilhører typisk 
risikoklasse 2 og risikoklasse 3, hvis den ligger højere end 9,6 m over 
niveau. I de fleste bygninger skal servicegennemføringer typisk opnå 
en EI-klassificering i henhold til DS/EN 1366-3 på 60 min. med et par 
undtagelser, der kræver 120 min.

Brandmuffer og -tape afhænger af deres brandhæmmende materiale, 
som aktiveres omkring 70 ºC, hvor det påbegynder en høj udvidelse-
sproces, som lukker plastrøret og skaber en isolerende barriere, der 
forhindrer flammer og varme gasser i at trænge ind i tilstødende 
brandceller. Dette bevarer det brandmodstandsdygtige elements 
integritet, dvs. væg og gulv.
Der henvises til afsnit 9 i denne manual, som indeholder brandklassi-
ficeringer og installationsoplysninger om en række brandmuffer, der er 
testet med RAUPIANO PLUS.
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En brandmuffes effektive virkning kan kun bekræftes for 
den nøjagtige kombination af rørsystem og specifikke 

installation, den er testet til. Væg- og gulvkonstruktion, 
placering, rørtype og -størrelse, samt hvordan mellemrummet 
mellem rør og væg eller gulv er lavet, påvirker den endelige 
brandklassificering. Kontrollér altid den medfølgende europæis-
ke tekniske godkendelse (ETA) eller den danske typegodkendel-
se for at få de nøjagtige oplysninger om væg- og gulvkonstruk-
tion samt montering af brandmuffer.

11.5.4 Yderligere standarder/dokumenter, som denne manual 
henviser til

DIN 1054
Underbund – tilladt belastning på underbunden
Tillæg – forklaringer

DIN 1055 , Del 2
Designbelastninger til bygninger; Jordegenskaber, specifik vægt,  
friktionsvinkel, kohæsion, vinkel for ydre friktion

DIN 18017-3
Udluftning af badeværelser og toiletter uden et udvendigt vindue med 
ventilatorer.

DIN 18300
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del C: Generelle tekniske specifikationer i entreprisekontrakter  
(ATV); Jordarbejde

DIN 18303
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del C: Generelle tekniske specifikationer i entreprisekontrakter  
(ATV); Pladearbejde

DIN 18305
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del C: Generelle tekniske specifikationer i entreprisekontrakter  
(ATV); Afløbsarbejde

DIN 18306
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del C: Generelle tekniske kontraktmæssige specifikationer for  
entreprisearbejde (ATV), kloakledningsarbejde

DIN 18381
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del C: Generelle tekniske specifikationer i entreprisekontrakter; 

Gas-, vand- og afledningssystemer i bygninger

DIN 1960
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del A: Generelle bestemmelser vedrørende kontrakt for offentlige 
bygge- og anlægsarbejder

DIN 1961
VOB-kontraktregler for kontrakt for offentlige bygge- og 
anlægsarbejder
Del B: Generelle kontraktbetingelser vedrørende udførelsen af 
anlægsarbejde

DIN 1986
Afløbssystemer til bygninger og ejendom
DIN 4045
Grundlæggende begreber om spildevandsteknologi

DIN 4060
Tættende materiale fremstillet af elastomerer til rørforbindelser til 
kloakker og rør, krav og test 

DIN 4102
Byggematerialer og -komponenters funktion i ild

DIN 4109
Lydisolering i bygninger

DIN 4124
Udgravninger og grøftegravninger; hældninger, plader, 
arbejdspladsbredder

EN 476
Generelle krav til komponenter til kloakrør og -ledninger til afløbssys-
temer ved hjælp af tyngdekraften.

EN 681
Elastomerpakninger
Materialekrav til rørpakninger til vandforsyninger og afløbsanvendelser

EN 1451
Plastrørsystem til bortledning af spildevand (lav og høj temperatur) 
inden for bygningskonstruktionen – polypropylen (PP)

EN 1610
Installation og test af kloakrør og -ledninger

EN 1996
Dimensionering og design af murværkskonstruktioner

EN 12056
Afløbsenheder ved hjælp af tyngdekraften i bygninger;
Del 1: Generelle bestemmelser og bestemmelser vedrørende 
implementering
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Del 2: Spildevandssystemer, planlægning og beregninger
Del 3: Afvanding af tag, planlægning og beregninger
Del 5: Installation og test, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

ATV-DVWK-A 127 
Vejledning til den statiske belastningsanalyse af kloakker og 
rørledninger

KRV-procesblad A 2.4.1/8
Rør og fittings fremstillet af PP (polypropylen) med eller uden 
push-fit-samlinger til kloakrør (husspildevand), indføjede dimensioner

Regionalt bygningsreglement for staterne i Forbundsrepublikken 
Tyskland
Aktuelt gældende versioner

Model for bygningsreglement for Forbundsrepublikken Tyskland
Regler for god praksis og teknisk information vedrørende lydisolering
(Tysk branchesammenslutning for rørarbejde, opvarmning og 
klimaanlæg)
Regler for god praksis vedrørende centralstøvsugerenheder.
(Tysk branchesammenslutning for rørarbejde, opvarmning og 
klimaanlæg)

Installationstider for rørarbejde
Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik, München

Prøveeksemplar af ordre for brandslukningsinstallationer (tysk 
betegnelse: Muster-Feu-VO) 

Prøveeksemplar af vejledning til brandsikringskrav i rørsystemer (tysk 
betegnelse: MLAR)

VDI-direktiv 4100
Lydisolering i lejligheder – kriterier for planlægning og vurdering

Installation
Ifølge installationsvejledningen i denne tekniske information og i 
overensstemmelse med specifikationerne i DIN EN 12056, DIN 1986, 
DIN EN 752 og VDI-direktiv 4100 eller DIN 4109.

Kvalitetssikring
REHAU er certificeret i henhold til DIN ISO 9001 i den byggeteknolo-
giske sektor og andre sektorer. Dette gælder både produktionen og de 
tekniske og kommercielle afdelinger.

11.6 Forkortelser

Forkortelse Forklaring
abP Tysk generelt testcertifikat fra byggemyndighederne
abZ Tysk generel byggegodkendelse
EnEV Tyske energibesparelsesbestemmelser
GK Bygningsklasse
LBO Regionalt bygningsreglement for staterne i Forbundsrepublikken Tyskland
MBO Model for bygningsreglement for staterne i Forbundsrepublikken Tyskland
MG Mørtelgruppe
MLAR Model for retningslinje til el-installation
MPA BS Materialetestinstitut i Braunschweig
OK Øverste kant
OKFFB Øverste kant af færdigt gulv
VO Bestemmelse

Tab. 10-5 Forkortelser
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REHAU FÖRSÄLJNINGSKONTOR  
Helsinki, +358 9 87709900, helsinki@rehau.com Kobenhavn, +45 46 773700, kobenhavn@rehau.com    Örebro, +46 19 206400, oerebro@rehau.com Oslo, +47 2 2514150, oslo@rehau.com  

Vår användningsrelaterade rådgivning i ord och skrift bygger på mångårig 
erfarenhet och standardiserade premisser och genomförs enligt vår bästa förmåga. 
REHAU produkternas användningsändamål beskrivs avslutningsvis i den tekniska 
produktinformationen. Den respektive gällande utgåvan finns tillgänglig online under 
www.rehau.com/TI.
Användningen, tillämpningen och bearbetningen av produkterna äger rum utanför våra 
kontrollmöjligheter och ligger därför uteslutande inom ansvarsområdet för den som 
använder/tillämpar/bearbetar produkterna. Skulle ändå en ansvarsplikt komma ifråga, 
rättar sig denna uteslutande efter våra leverans- och betalningsvillkor, tillgängliga under 

www.rehau.com/conditions, förutsatt att inget annat skriftligen överenskommits med 
REHAU. Detta gäller även för eventuella garantianspråk, varvid garantin hänför sig till 
den oförändrade kvaliteten hos våra produkter i enlighet med vår specifikation. Med 
reservation för tekniska ändringar.

Dokumentet är upphovsrättsskyddat. Därigenom uppkomna rättigheter förbehålles, 
i synnerhet vad gäller översättning, eftertryck, kopiering, radiering, återgivning på 
fotomekaniskt eller liknande sätt samt lagring i ordbehandlingsprogram.
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