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Mixinox 514, flexibel kopplingsledning 

Innehavare/Utfärdat för 

NPI Italia S.r.l. 
Via Velleia 19, IT 20900 Monza (MI), Italy 
VAT nummer: 10804760154 
Tel: +39 039 204981, Fax: +39 039 832016  
E-post: npiitalia@npigroup.com ,  Hemsida: www. npiitalia.com  

Produktbeskrivning 

Mixinox 514 är en flexibel kopplingsledning med innerslag med diameter 9,5 av EPDM gummi och yttre 
omflätning av nylon med ytterdiameter 13,2. Kopplingsledningarna är försedda med fabriksmonterade raka 
eller vinklade kopplingar (överfallsmuttrar) i nylon eller förnicklad mässing i storlekarna G1/2” eller G3/4”. 
Följande kopplingar finns föranslutning: 
Överfallsmutter vinklad: G1/2”, G3/4”. 
Överfallsmutter rak: G3/4” (och eller G1/2”). 

Avsedd användning 

Kopplingsledning för anslutning av disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck 
inte överstiger 1,0 MPa och där högsta vattentemperaturen momentant inte överstiger 70 °C. 

Handelsnamn 

Mixinox 514   

Godkännande 

Produkten 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):  
  
Utformning 6:625,  1:a och 4:e stycket 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Mixinox, daterad av 2011-01-28. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 141, Kontrollorgan: DTI, Danskt teknologiskt Institut. 

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: 
NPI Italia s.r.l., Monza, Italien. 
NPI Italia s.r.l., Soncino, Italien. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Kopplingsledning är märkt med tillverkarens namn, 
tillverkningsår, fabrikskod, "max 70˚C" och dimension.  

Produkt märks med: 
Innehavare  
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Dimension 
Egenskaper 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Kontrollorgan 

 
NPI Italia s.r.l.  
Monza/Soncino/Kod 
t 
RISE Certifiering 1002 
Mixinox 514 
0628/80 
Dimension 
70˚C, 10 Bar 
nr/datum 
DTI 

Bedömningsunderlag 

Rapport F515203 från SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. 
Rapport 565215, 661372-1 och 738214 från Danskt Teknologiskt Institut. 

Kommentarer 

Kopplingsledningen är testat enligt relevanta delar av Standard EN13618. 
 
Godkännandet gäller under förutsättning att: 

- kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum 
- kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter 
- avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning 

 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-05-15. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med. 2023-04-11. 

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

Johan Åkesson Stefan Coric 
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