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Mærkningskrav til PEX- og ALUPEX-rør

ISO 15875 PEX-rør til installation af varmt og koldt vand

• Standardens nummer

• Fabrikantens navn eller logo

• Rørets diameter og godstykkelse

• Dimensionsklasse

• Materiale/fremstillingsmetode

• Anvendelsesklasse og maksimalt tryk

• Sporbarhed til produktionssted og –dato

15875

15 x 2,5

A, B1, B2, C

PE-Xa, b, c, d

1, 2, 3, 4, 5 / X bar



Anvendelsesklasse

Mærkningseksempel
• Class 2/10bar



Mærkningskrav fra godkendelser

• Godkendelsesnummer

• Godkendelsesmærke

Hvad betyder godkendelsen?
Eksempel på 15 mm PEX-rør

• Tryktest 20-95℃ 17-48 bar 1-1000 timer

• Bøjetest 20℃ 48 bar 1 time

• Træktest 20℃: 100 kg   95℃: 50 kg 2 timer

• Termisk test 20-95℃   5.000 cyklusser 100 dage 

• Trykstød 0.5-15 bar   10.000 cyklusser 6 timer

• Vakuumtest 20℃ -0.8 bar 1 time



Mærkning af PEX-rør

Standardens nummer

Fabrikantens navn

Diameter, godstykkelse

Dimensionsklasse

Materiale

Anvendelsesklasse 

og maksimalt tryk

Sporbarhed til 
produktionssted og –dato

Godkendelsesmærke

Godkendelsesnummer



Mærkning af PEX-rør
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Anvendelsesklasse 
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Sporbarhed til 
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Godkendelsesmærke

Godkendelsesnummer

✓

✓

✓

✓



Mærkning af PEX-rør
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Fabrikantens navn

Diameter, godstykkelse

Dimensionsklasse

Materiale

Anvendelsesklasse 

og maksimalt tryk

Sporbarhed til 
produktionssted og –dato
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Godkendelsesnummer

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Mærkning af PEX-rør

Standardens nummer

Fabrikantens navn

Diameter, godstykkelse

Dimensionsklasse

Materiale

Anvendelsesklasse 

og maksimalt tryk

Sporbarhed til 
produktionssted og –dato

Godkendelsesmærke

Godkendelsesnummer

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



ALUPEX-RØR

Godkendte ALUPEX-rør er systemgodkendt

• ISO 21003 - Multilayer-rørsystemer til installation af varmt og koldt vand

• Rør fra en producent skal altid samles med fittings fra samme producent!

• Vælg altid mærkede og godkendte rør!



INSTA-CERT / Nordic Poly Mark 

• Frivilligt kvalitetsmærke som kræver tredjepartskontrol

CE-mærkning 

• Producenten deklarerer selv, at produktet opfylder kravene i EU’s byggevaredirektiv

• Producenten har ikke pligt til selv at teste produkterne i henhold til produktstandarden

http://www.wavin.com/

http://www.wavin.com/

