
Uponor Decibel det 
tysta inomhusavloppet 
Det fi nns vissa saker du inte vill höra
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Detta är Uponor Decibel
Uponor Decibel är ett inomhusavlopp i plast (polypropylen) 
med utmärkta ljuddämpande egenskaper. Systemet innehåll-
er redan nu allt du behöver för professionella avloppslös-
ningar vid nybyggnation och renovering. Uponor Decibel 

Besvärligt att montera? Nej då! 
Delarna pressas helt enkelt ihop och så är arbete klart!

Svårt att koppla till andra avloppsystem? Nej då!
Kan monteras med till exempel muff , mengering eller 
rörklammer. 

Begränsning av storlekar? Nej då! 
Decibelsystemet fi nns i dimensionerna 50, 75, 110 och 
160 mm. Använd den lösning som bäst passar arbetet. 

Kan jag bara arbeta med systemet i uppvärmda rum? 
Nej då! 
Arbetstemperaturen är från ~10 °C – så bara att sätta igång!

Inte pålitliga ljudtester? Nej då! 
Alla ljudtester utförs enligt EN14366, på Fraunhofer Insitute i 
Tyskland, som är den mest strikta standarden i Europa. När 
vi säger att du inte kan höra något – det fullt dokumenterat att 
så är fallet!

Brandskydd – är det svårt? Nej då! 
Olika brandskydd fi nns i vårt sortiment och i vår dokumenta-
tion anges det hur du ska brandsäkra. 

Svårt att skarva? Nej då! 
Alla rör och komponenter i Decibel-systemet har individuellt 
kvalitetskontrollerade och fabriksgodkända tätningsringar – 
det är tryggt och enkelt!

kommer dessutom att löpande utökas med nya, smarta och 
arbetsbesparande lösningar. Systemet klarar temperaturer 
på 85/100 °C och är resistent mot både tvättmedel och föro-
renat avloppsvatten.
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Hur tyst är "tyst"
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Det fi nns inga defi nitioner eller någon offi  ciell standard för vilka 
krav ett inomhusavlopp ska uppfylla för att få kallas ”tyst”. Det 
fi nns däremot en europeisk standard för hur man mäter ljud 
i inomhusavlopp, EN 14366, och mätningar enligt den ger 

jämförbara värden. Uponor Decibel är ljudtestat, enligt EN 
14366, på Fraunhofer Insitute i Tyskland. Resultaten påvisar 
mycket goda egenskaper; Vid ett fl öde på 2 l/sek är ljudnivån 
under 10 dB. Ett riktigt tyst inomhusavlopp med andra ord. 
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