
Drikkevandstanke 
 
 
Weholite-testede drikkevandstanke  
Fleksible, lette og holdbare

TEST OG GODKENDELSER 

• UPONORS PE-DRIKKEVANDSTANKE 
ER  TESTEDE OG KVALITETSSIKREDE 
EFTER DET NYESTE REGELSÆT FRA 
DK-VAND

• FI-MÆRKNING, KRAV I FINLAND

• EN13476 GODKENDELSE

• NORDIC POLY MARK GODKENDELSE

Weholite-testede drikkevandstanke opfylder 
kravene i DK-VAND’s retningslinjer
Uponors PE-drikkevandstanke til installation i 
jorden har til formål at opbevare drikkevand 
under forsvarlige forhold.

Drikkevandstankene er produceret af vores 
patenterede Weholite-rør, som er EN13476 og 
Nordic Poly Mark godkendte. Blandt Weholites 
mange egenskaber, har røret en unik 
slidstyrke, der bl.a. bidrager til, at røret har en 
forventet levetid på over 100 år.

I samarbejde med Uponors projektservice-
team tilbyder vi at optimere udformningen 
af præfabrikerede tanke, således 
at installationstid og behovet for 
maskinkapacitet minimeres.

Uponor DDS (Dokumenteret Drikkevands 
Sikkerhed) bygger på høje kvalitetskrav, hvor 
også drikkevand indgår som en fødevare. Hos 
Uponor har vi derfor fokus på god hygiejne i 
produktionen af drikkevandstanke.



 

 

 

 

Uponor Infra A/S 
Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark
 +45 46 40 53 11

Kontakt

Materialeegenskaber
• Høj PEHD-kvalitet

• Testet i henhold til DK-VAND’s retningslinjer 
og opfylder de toksikologiske krav, herunder 
migrationstestene smag og lugt

• Stor kemikalieresistens

• Unik slidstyrke

• God slagstyrke ned til -20°C

• Resistent over for vandopløst klor (op til 1 
ppm)

• Levetid over 100 år, og derfor den billigste 
løsning i længden

• Hurtig montage

• Ingen vedligeholdelse

• Tåler højtryksrensning 

Dimensioner
• Standardlængden for lige længde rør er 12,5 

meter, men rørene kan leveres i længere 
længder efter ønske.

• Tankene produceres i dimensioner fra 
ø300 mm til ø3500 mm og i 3 forskellige 
ringstivheder – SN2, SN4 og SN8.

Uponors projektteam tilbyder
• Konstruktion af specialdesignede løsninger

• Dimensionering og casestudier

• Beregninger og simuleringer

• Design og tegninger

• Samlet levering af rør og præfabrikerede 
produkter iht. kundens behov

• Teknisk support gennem hele projektet

• Installation og svejsning på stedet

• Tilsyn og overvågning

• Nøglefærdige løsninger af rørprojekter inkl. 
alt ovenstående, med højt specialiseret team 
tilknyttet 

• Projektledelse – én kontakt gennem hele 
projektet


