
Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

  SC0403-10 
 

Typgodkännande SCX0403-10| 2022-06-28                         
 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

Box 857, 501 15 Borås 
     +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se 
 1130502     
 Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat. Sida 1 (2) 
2019-02-22 

2
0

2
1

-0
6

-2
1

 

Rebase väggbrickor för PE-X-rör 

Innehavare/Utfärdat för 

Rebase AB 
Svarvaregatan 19a, 442 34 Kungälv, Sverige. 
Organisationsnummer: 556365-0968 
Tel: 0303-142 50 
E-post: rebase@rebase.se, Hemsida: www.rebase.se 

Produktbeskrivning 

Rebase enkla och dubbla väggbrickor med typgodkända Ez-pex klämringskopplingar enligt typgodkännande 
1433/97 i dimension 15x2,5, 16x2,0 och 16x2,2 mm med plantätning. 
Materialet i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering. 

Avsedd användning 

Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning i 
våtutrymmen. 

Handelsnamn 

REBASE enkelväggbricka för PE-X, art.nr 51.004, RSK 853 00 01, dimension 15x2,5 mm.  
REBASE enkelväggbricka för PE-X, art.nr 51.005, RSK 853 00 00, dimension 16x2,0 mm.  
REBASE enkelväggbricka för PE-X, art.nr 51.006, RSK 853 00 02, dimension 16x2,2 mm. 
REBASE dubbelväggbricka c/c 60 för PE-X, art.nr 51.264, RSK 853 00 05, dimension 15x2,5 mm. 
REBASE dubbelväggbricka c/c 60 för PE-X, art.nr 51.265, RSK 853 00 06, dimension 16x2,0 mm.  
REBASE dubbelväggbricka c/c 60 för PE-X, art.nr 51.266, RSK 853 00 07, dimension 16x2,2 mm.   

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 stycket och 4.e stycket 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning väggbricka PEX SE5001, Rev.8-22, 2022-01-27. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-21-0095  
Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB 

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 detta typgodkännande 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 typgodkännande 

mailto:rebase@rebase.se
http://www.rebase.se/
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Tillverkningsställen 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: 
Rebase AB, Kungälv och Ezze AB, Gnosjö 

Märkning 

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

Innehavare 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Dimension mm 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan /och Kontrollorgan 

Rebase AB, Kungälv 
Se under punkten handelsnamn 
nr/datum 
SC0403-10 
x mm 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport AO-0007886 och 149296 från RISE Research Institutes of Sweden. 
Ritningsförteckningar daterade 2012-05-23 och 2022-06-01 inklusive ritningar. 

Kommentarer 

Kopplingarna är provade enligt ”NKB Produktregler 18 för mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB 
och PEX för tappvatteninstallationer”. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-04-06 

Giltighet 

Giltigt till och med 2025-04-06. 

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt 
detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric 

 


