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Rudomal 1100 

Produktbeskrivning:                                                                                                                         

Cementbaserat lagningsbruk för rök- och ventilationskanaler/imkanaler 

Avsedd användning:                                                                                                                               

Invändig tätning av befintliga murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW        

samt befintliga murade ventilationskanaler med självdrag och imkanaler till kök. 

Omfattning 

Rudomal 1100 
 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska 

egenskaper i fråga 1. Bärförmåga, stadga och beständighet 2. Säkerhet i händelse av brand och 3. 

Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. Säkerhet vid användning under förutsättning att 

det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i 

Boverkets byggregler (BBR): 

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4 

Skorstenar Allmänt – 3;dje stycket  5: 4251  

Materialegenskaper och beständighet 5: 4255 

Täthet 5: 4256 

Soteld 5: 4257 

Märkning 

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. 

Märkning ska innehålla följande information: 

Innehavare:  Svenska Westaflex AB 

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer: Rudomal 1100 

Tillverkningsställe: MSLZ 

                                                                                                      Tjeckien 

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) 

Uppgift om krav eller klass, om detta finns: Krav: Densitet > 1100 kg/m3    

                                                                                                                                                             Krav: Tryckhållfasthet > 4 MPa 

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:  

Certifieringsorgan: Kiwa Sverige AB  

Ackrediteringsnummer: 1913 

Typgodkännande: 0642 

Kontrollorgan:  Kiwa Sverige AB 

  

TYPGODKÄNNANDE 0642 
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL 

 

Innehavare: Svenska Westaflex AB 
Box 326                                                            431 26 Mölndal 

Tel: +46 3186 5940 

E-post: info@westaflex.se  Hemsida: www.westaflex.se  
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan. 

Kontrollorgan: Kiwa Sverige AB Kontrollavtal: 210/06 

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2020-09-15 

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska 

byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande 

handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i 

enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal 210/06 och att innehavaren årligen 

uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast 

den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande 

övervakning. 

Tillhörande handlingar 

Produktkatalog 2018 Svenska Westaflex  21 sidor ( www.svenska westaflex.se/produktkatalog och …monteringsanvisningar/ 

instruktionsmanual pdf.) 

Bedömningsunderlag 

Provningsrapport C. Lab Thomas Concrete Group: Tryckhållfasthet och Densitet, rapport no. 201-1115 

Provningsrapport DTI 300 ELAB 0987-1 Rudomal Brand 

Sista kontrollrapport 2019-11-17, Kiwa AB enligt avtal 210/06  
 

Kommentarer 

Otätheter beroende på konstruktiva fel, större sprickor och hål ska dessa avhjälpas före dragning med dragmassan. 

Skorstenens genomgångar i bjälklag ska särskilt beaktas/kontrolleras med avseende på täthet.  

Vid renovering av rökkanaler med dragmassan ska hänsyn tas till erforderligt drag för den eldstad som kanalen är ansluten 

till, eldstadens värmeeffekt, det bränsle som ska användas samt rökkanalens höjd. 

Vid renovering av murade imkanaler och ventilationskanaler med dragmassan ska hänsyn tas till att erforderligt luftflöde i 

kanalen bibehålls.  

 

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 

305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering. 

 

 

Beslutsdatum: 2020/09/15 Diarienummer: 0765/20 

Giltigt till:  2025/09/14 Tidigare diarienummer: 671/16 

 

   
 

Magnus Jerlmark Johnny Ostenfeldt 
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