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TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97 
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SAKORD: TAPPVATTEN 
fogmetoder, kopplingar 
kompressionskopplingar 

Ez-pex klämringskopplingar 

Innehavare 
Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, 

Epost: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, 

Org.nr./VAT no. SE556487-4435 

Produkt Klämringskoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, 

klämring, stödhylsa och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt 

tillhörande handlingar. 

Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningshärdig 

mässingslegering. 

Avsedd Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatten- 

användning installation. 

Handelsnamn Ez-pex. 

Godkännande Produktema uppfyller kraven i 2 SS 3 BVL i de avseenden och under de 

förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt 

bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): 

Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket Utformning 6:625, 1:a 

stycket 

Tillhörande Monteringsanvisning daterad 1998-03-24. 

Handlingar Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 1 1, flik 3:3. 

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 

200508-12 och diarienummer 210-98-0433 och övervakas av ett oberoende 

tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 



Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp 

av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt 

förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom 

skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att 

tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta 

bevis. 
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Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: 

Ezze AB, Gnosjö. 

Kopplingsmuttern är märkt med Ez-pex och dimensionsbeteckning 

(mutterdimension och ytterdiameter för röret). 

Förpackningen är märkt med:  

Tillverkarens namn och tillverkningsort 

Boverkets inregistrerade varumärke 

Ezze AB, Gnosjö. 

SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422 

Typgodkännandebevisets nummer 

Dimension 

1433/97 

Löpande tillverkningsnummer eller -datum nr/datum 

Besiktningsorgan SP 

Rapport nr 98E1 3019 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Ritningar enligt ritningsförteckning, daterad 2005-10-20. 

Rapporter nr P008315-9A och P008315-9A från övervakad 

tillverkningskontroll utförd av SP. 

Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av 

metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad februari 

1990. 

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-03-17 och 

Projektnr. T300175-01. 

Godkännandet gäller t o m 2013-08-19. 

 

åkan  Thiman 


