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GODKENDELSESINDEHAVER: 
Green Drain Europe ApS 
Birk Centerpark 40 
DK-7400 Herning 
Telefon: +45 5353 9595 
Internet: www.greendrains.eu 

 

Lugtlukke (løs indbygningslugtlukke) 
Green Drain 
type GD2, GD3, GD35, GD4 og GD5 
dim. Ø50-Ø135 

 
FABRIKAT: 
Green Drains Inc. 
15275 Collier Blvd. 
Suite 201-262 
Naples, FL 34119 
USA 
 
MÆRKNING: 
 Fabrikantmærke: 
 Dimension: 
 Materiale 

På emballage: 
 Godkendelsesnummer 
 Godkendelsesmærke:  

 
 
 
 
 
 

 

 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Montering: 
Lugtlukket er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i 
bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen hvor den er tilsluttet. 
 
Lugtlukket skal monteres således, at den er tilgængelig for eftersyn og 
udskiftning. 
 
Lugtlukket monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger. 
 
Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for 
afløbsinstallationer. 
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt. 
 
BEMÆRKNINGER: 
Ifølge DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer” skal vandlåse kunne klare både 
400 Pa over- og undertryk. 
 
Lugtlukket fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk 
(400 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (<20 Pa). 
 
Det skal sikres ved montage, at lugtlukket er forsvarligt monteret og ikke rykker 
sig, selv ved den maksimale vandstrøm. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Udførelse: 
Lugtlukket er udformet som et cirkulært rør med et elastisk luknings element. 
Ved undertryk i afløbet trækkes luft ud, mens den lukker lufttæt ved overtryk i 
afløbsledningen. 
 
Materiale: 
Huset i lugtlukket er udført i ABS og fastholdes med læber af silikone. 
Membran er i silikone. 
 
Tilslutning: 
Monteres efter godkendelsesindehaverens anvisning i gulvafløb. 
De egnede typer af gulvafløb hvor lugtlukket kan monteres er i henhold til 
godkendelsesindehaverens oplysninger og monteringsanvisning. Se 
bemærkninger. 
 
Dimension og afløbsstrøm: 
Lugtlukkets maksimale afløbsstrøm er: 
GD2-Ø50-58: 0,85 
GD3-Ø75-85: 1,50 
GD35-Ø89-100: 2,30 

GD4-Ø102-110: 2,60 
GD5-Ø120-135: 4,0 
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