
 

 

 

 

Certificering af Barrier Pipes - SLA 

 

Den nederlandske standard BRL 17101, der tjener som grundlag for certificeringen af Barrier Pipes 

med et aluminium barrierelag, blev for nylig opdateret og revideret af KIWA. Denne standard 

regulerer krav til drikkevandsledninger, som også kan lægges i forurenet jord. 

 

Et væsentligt nyt aspekt er, at BRL 17101 nu også definerer kravene til rør til det højeste 

forureningsklasse / forureningsniveau "(klasse III)". Denne "klasse III" beskriver forureninger op til 

den mættede opløsning af giftige aromatiske carbonhydrider i jorden omkring røret. 

Klasse II beskriver derimod lavere forurening af op til 60% af en mættet opløsning af toksiske 

aromatiske carbonhydrider. Da vores SLA® Barrier Pipe fuldt ud opfylder kravene i den nye klasse III, 

er det ikke længere underlagt nogen begrænsninger for jordforurening! 

 

Med den nye certificering er der også et nyt produktcertifikat 5155/05, der nu også gælder for den 

højeste forureningsklasse / forureningsniveau. Den erstatter certifikatet 5155/04 og gælder for røret. 

Et certifikat for det komplette system inklusive fittings, komponenter og samling vil følge på 

mellemlang sigt, vi vil informere dig særskilt. 

Certifikatet omfatter nu rør i de fælles SDR klasser, for diameterområde 25-630 mm, medens den 

gamle kun var gyldig op til OD 160 mm. For detaljer se certifikat i tillægget. 

 

Certifikatets aktuelle status kan ses, og certifikaterne kan downloades via KIWA-webstedet 

(indtastning af standarden 17101). 

https://www.kiwa.com/de/de/aktuelle-angelegenheiten/zertifikatssuche/ 
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For detaljeret forklaring: 

Forurenings klasse / forureningsniveau 

KIWA definerer såkaldte forureningsklasser i BRL 17101, hvorved klasse II og III er relevante for 

Barrier Pipes. Klasserne kan skelnes som følger: 

• Klasse 0: Ingen negativ indvirkning på drikkevandet; ingen kontaminering 

➢ simpelt PE rør er tilstrækkeligt 

• Klasse I: Ingen negativ indvirkning på drikkevandet lave, ikke-kritiske koncentrationer 

➢ Rør med barrierelag anbefales 

• Klasse II: Forurening tilstede eller forventet, alvorlig forurening af jorden 

➢ Komplet jordudskiftning eller rør med foreskrevet barrierelag 

• Klasse III: Ekstreme forureninger, der er til stede eller forventes, er fuldstændig beskyttelse mod 

enhver form for kulbrinteforurening påkrævet. 

➢ Komplet jordudskiftning eller rør med foreskrevet barrierelag 

Konklusion: Med SLA Barrier Pipe dækker vi helt og holdent klasserne II og III! egeplast er den eneste 

producent, der i øjeblikket har rørcertificering for klasse II og III og dermed kan klare den højeste 

forureningsklasse! 

Udflugt: Den maksimale grænse for ethvert forurenende stof til kontaminering af det transporterede 

drikkevand er ≤ 1 μg / l. Denne værdi skal også overholdes, hvis vandet er i en rørledning i 24 timer, 

og hvis de forurenende stoffer, der trænger igennem ved permeation (for eksempel toluen og 

benzen) koncentreres. Derudover er KIWA-certifikaterne designet til et langvarigt 

rørledningsnetværk og er blevet bevist over en levetid på 50 år. Den angivne grænseværdi på 1 μg / l 

stammer fra drikkevandsforskrifterne gældende i NL og også i hele Europa. 

For at estimere forureningsgraden er der opstillet såkaldte "interventionsværdier" for grundvand og 

jord for at få forskellige udgangspunkt for en vurdering af forureningsniveauet. Hvis disse værdier 

overskrides, skal der træffes foranstaltninger i henhold til KIWA, enten udskiftning af jorden eller 

anvendelse af certificerede rør med barrierelag. De forskriftsmæssige krav i Barrier Pipes til 

godkendelse overstiger langt langt interventionsværdierne for at sikre en lang levetid på mindst 50 

år. 


