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Rupro bekkenskap med brannklasse EI30 

 

BRANNKLASSIFISERT BEKKENSKAP 

Bakgrunn/ problemstilling 
På sykehjem og institusjoner med pleietrengende pasienter (virksomhet  

risikoklasse 6) er det behov for bekkenskap. For å bruke minst mulig areal er det normal  

praksis å montere skap i veggkonstruksjon mellom korridor og skyllerom. Skapene har  

åpningsbare dører både mot korridor og skyllerom. Svært ofte er korridor definert som  

rømningsvei, og det er krav om at skyllerom skilles med branncellebegrensede konstruksjoner 

fra rømningskorridor. 

Bekkenskap i dagens marked har frem til i dag, ikke tilfredstilt disse kravene. Rupro har nå 

gjort noe med dette, og utviklet et skap som tilfredsstiller dagens brannkrav. 

 

Rupro brannklassifisert bekkenskap 
Rupro har utviklet et bekkenskap med brannklasse EI30. Skrog og dører mot skyllerom har 

Rupros  

standard utførelse i rustfritt stål. Mot korridor benyttes brannvindu, montert i henhold til  

godkjent montasjeanvisning. 

Det er ikke krav om selvlukker på dør i skillet mellom branncelle/skyllerom og korridor.  

 

Rambøll Norge AS vurdering av Rupros bekkenskap med brannklasse EI30 
Forutsatt at skyllerom er utformet og innredet som normalt, vurderes det brannklassifiserte 

bekkenskapet til Rupro å gi tilfredsstilende sikkerhet mot spredning av brann og røyk. 

Antall etasjer Brannklasse Krav til  
branncellebegrensende 
konstruksjon 
(Branncelle - korridor) 

Krav til dør i  
branncellebegrensende 
konstruksjon 
(Branncelle - korridor) 

1 BKL 1 EI30 [B30] EI230-Sa [B30] 

2-4 BKL 2 EI60 [B60] EI230-Sa [B30] 

>4 BKL 3 EI60 A2-s1,d0[A60] EI230-Sa [B30] 



 

 

 

 

Funksjon, hygiene og brannsikkerhet i fokus 

Teknisk informasjon 
 
Brannklasse EI30 
To fag 
Utførelse mot korridor: Dobbel dør i alu/tre, 
Fargekode: NCS S2500-N, lys grå 
Glass i dører, frostet. 
Skrog og dører mot skyllerom: Rustfritt stål AISI 
304  
 
 

  
 
 Overflate slipt og børstet 
 Gjennomgående for lagring og temperering  
 av bekken og sirkulasjonsgods. 
 Plastknagger for oppheng av bekken. 
 Løse hyller for urinflasker og fat. 
 Termostatstyrt oppvarming, 60 W 
  

RB EI30 L 

Dim.: B1000xH1360xD485 mm. 

RB EI30 S 

Dim.: B575xH1000xD485 mm. 



 

 

Rupro AS   

Industriveien 2, 7332 Løkken Verk 

Telefon: 72 49 89 00 

www.rupro.no 

  

 

 

Monteringsveiledning for bekkenskap: 

1. Klaring mellom karm og vegg skal være innenfor 10 -  15mm. 

2. Bekkenskap klosses opp på vanlig måte som for vindu, og festes med 

skruer i hvert forboret  festehull. Viktig at det brukes kiler mellom karm 

og vegg for støtte. 

3. Det skal bare benyttes hardt dyttet steinull og brannhemmende  

fugemasse som tetting mellom karm og vegg. 

4. Klaring mellom ramme og karm skal være 5mm. Kontroller at begge  

diagonalmålene er like, etter at bekkenskapet er montert. 

5. Det skal ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding på  

ramme eller karm utover det som sertifiseringslisensen omfatter. 

6. Denne monteringsveiledningen skal dateres av montør etter ferdig  

montasje, og oppbevares som et byggesaksdokument for fremvisning 

ved behov. 

 

Dato: ……………………………….. 

Sign. Utførende: ………………………………. 


