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Produkt PILI gulvsluk 

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal 

Anvendelse PILI universelt gulvsluk for bruk i bjelkelag og støpte dekker. 

Tekniske 
data 

Dimensjoner: DN 75 med 110 mm tilkobling i utløpet 
Materiale: Polypropylen co-polymer (PP) 
Farge: Svart hoveddel med hvit klemring og rist 
Densitet: Ca 0,9 kg/dm3 

 
 

Sertifisering 

 
 
Sertifisert i h.t. NS-EN 1253 (NS-merke) 

 
HMS (helse, miljø og sikkerhet): 

Brannfare Antennelsespunkt 360°C, ingen reell fare. 

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største 
faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både 
akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, 
kvalme og uregelmessig pust. 

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege. 
 
 
 
 
 

 

Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 
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Service- og vedlikeholdsinstruks 
 
 

Lagring Sluket skal lagres i emballasjen. Det skal ikke lagres i fuktig miljø, 
slik at emballasje og monteringsanvisning forringes. Det skal heller 
ikke oppbevares slik at pakninger utsettes for sollys over lengre tid. 

 
Montering 

 
Hoveddel med trakt og kopp er ferdig sammensatt fra fabrikk. 
Slukets hoveddel skal monteres innvendig i 110mm rør med 
minimum 3,2 mm og maksimum 4,7 mm veggtykkelse. Røret skal 
avfases innvendig og rengjøres før sammenføyning. 
Leppepakningen på sluket skal påføres et tynt lag med glide-middel. 
Monteringsanvisningen for sluket skal følges. Sluket kan monteres 
mot plastrør og støpejern-/metallrør med riktig veggtykkelse. Rør 
som ledes inn i sluket fra toppen skal monteres sentrisk i slukrista. 

 
Service 

 
Produktet krever ingen service. 

 
Vedlikehold 

 
Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Slukkoppen bør 
demonteres og renses to ganger årlig. Pass på at o-ringen på 
traktdelen ligger på plass før ny montering. 

 
Reservedeler 

 
Skadet sluk eller enkeltdel erstattes fortrinnsvis med samme type 
produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - 
eller ved å kontakte produsenten direkte. 
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