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Henco PEX-rör, rör för tappvatten 

Innehavare/Utfärdat för 

Henco Industries NV 
Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien. 
VAT nummer: 443 598 222. 
Tel: +32 14 285 660, Fax: +32 14 218 712.  
E-post: info@henco.be, Hemsida: www.henco.be 

Produktbeskrivning 

PEX-rör (PE-Xc) för tappvatteninstallationer. Rören finns i följande dimensioner: 15×2.5, 18×2.5, 22×3.0 och 
28×4.0 mm.  
Rören uppfyller krav för applikationsklass 2 med designtryck 10 bar enligt standard SS-EN ISO 15875-2. 

Avsedd användning 

PE-Xc rör för distribution av varmt och kallt tappvatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck 
inte överstiger 1,0 MPa och där vattentrycket momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte 
överstiger 70°C. 
Sammanfogning ska utföras med typgodkända kopplingar. 

Handelsnamn 

Henco PE-Xc rör.  

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
 
Installationer för tappvatten                                                                                       6:62, 2:a stycket 
Utformning                                                                                                                             6:625, 1:a och 4:e stycket 

Tillhörande handlingar 

- 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 266, Kontrollorgan: DTI (Danish Technological Institute). 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien. 

Märkning 

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

Rör märks med: 
Innehavare/Distributör 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Typgodkännandets nummer 
Produktens typbeteckning 
Dimension 
Standard 
Applikationsklass 
Max. tryck 
Löpande tillverkningsdatum 
 
Förpackning märks med: 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 

 
Henco 
t 
1002 
PE-Xc 
SC1440-13 
Dy x t 
EN ISO 15875 
2 
10 bar 
datum 
 
 
RISE 
DTI 

Bedömningsunderlag 

Rapport: 805841 och 761739 från DTI.  
Rapport: KR 258/17 och MO 206/17  från TZW. 
Rapport: VTT-S-07972-13 från VTT. 

Kommentarer 

Vid anslutning av rör mot värmepanna, varmvattenberedare eller liknande där värmeledning via material eller 
att vattentemperaturen överstiger 70 °C ska ”värmelås” av metalliskt rörmaterial anordnas. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-01-17, med 
giltighetstid t.o.m. 2019-01-16. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2024-03-18. 

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

Stefan Coric Ingvar Petersson 
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