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Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for: 
Stikfittings til PEX-rør 

AK PUSHFITTINGITTINGS 
dim. 15-16 mm  

 

FABRIKAT: 
August Kleven, Danmark 
 
MÆRKNING: 

• Fabrikantmærke 

• Dimension 

• Godkendelsesnummer 

• Godkendelsesmærke:  

• Godkendelsesmærke:  
 
KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med 
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 

 

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets 
krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. 
 
Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets 
§ 417 er opfyldt. 
 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa. 
 
For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er frit-
liggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle 
utætheder umiddelbart kan konstateres. 
 
AK PUSHFITTING stikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af 
PEX-rør i dimensionerne 15 og 16 mm.  
 
Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning 
anvendes. 
 
Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelses-
indehaverens monteringsvejledning. 
 
Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for 
vandinstallationer. 
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er 
opfyldt. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 

Udførelse Koblingen består af 5 dele, koblingshus, tætningsring, 
støttering, låsering og udløserring.  
Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der 
dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af 
PEX-røret fastholdes dette af låseringens tænder. 
Samlingen kan demonteres ved at presse udløser-
ringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder 
frigøres. 

Materiale Koblingshus er af bronze, type 499, omløber er af 
messing, låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-
gummi, støttering og udløserring er af plast. 

Dimension 15 – 16 mm 
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