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2 Rekommenderade cirkapriser (MOMS 0 %)

Ytterdiametrar motsvarande DN- eller NS-mått
I prislistan betyder ’diameter’ ledningens ytterdiameter. Var uppmärksam på att stål-
rörens diameter vanligtvis anges som nominell innerdiameter. I så fall hittar du den 
faktiska ytterdiametern från tabellen nedan.

Ytterdiametrar motsvarande stålrörens DN-mått:

DN10 =  17,2 mm  DN25 =  33,7 mm  DN50 =  60,3 mm
DN15 =  21,3 mm  DN32 =  42,4 mm  DN65 =  76,1 mm
DN20 =  26,9 mm  DN40 =  48,3 mm  DN80 =  88,9 mm

Förklaringar till markeringar
c/c-mått  = avståndet från ledningens mittpunkt till mitten av en annan ledning  

    (mm). I produktnamn är K = c/c.
S-mått  =  konstruktionstjocklek

Välj rätt brandgenomföringsprodukt

Beakta följande när du väljer brandtätningsprodukter
•  Montering (ska produkten gjutas in / monteras till ett borrhål / på ett annat sätt)
•  Konstruktion (riktning / material / tjocklek)
•  Brandklass
• Avståndskrav mellan brandgenomföringar i konstruktionen
•  Rörmaterial
•  Rör- / kabeldimension (Ø)
• Isolering

Dra nytta av Sewateks produktväljare: www.sewatek.se/produktvaljare
eller dokument som finns på vår hemsida:

• Produktens måttinformation
• Detaljritningar
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Rekommenderade cirkapriser (MOMS 0 %)

Prislista
Denna prislista omfattar Sewatek Oy:s produkter. Prislistan träder i 
kraft fr.o.m. den 6 april 2021 och ersätter den tidigare prislistan från 
den 9 mars 2020. Prislistan gäller tills vidare. Priserna är enhetspriser 
exklusive moms och gäller fritt vårt lager.

Försäljningsvillkor
Våra allmänna försäljningsvillkor finns på vår hemsida www.sewatek.se 

Leverans och leveranstid
Sewatek väljer det lämpligaste leveranssättet om kunden inte medde-
lar något annat önskemål. En normal leveranstid är ca 7 vardagar och 
fraktkostnaden varierar, beroende på fraktsätt och beställningens stor-
lek och vikt. 
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4 Rekommenderade cirkapriser (MOMS 0 %)

Ingjutna väggenomföringar [S-serien]
För enskilda metall- och kompositrör

Genomföringsmodul (c/c 70, 100, 120 eller 160 mm)

Rördimension  c/c-mått Längd (mm)
   100 - 300  301 - 500
DN8 - 20  ø 8 - 31 k70 - k160 311 kr 398 kr
DN25 - 40  ø 32 - 54  k100 - k160 347 kr 429 kr
DN50  ø 55 - 64  k120 - k160 387 kr  481 kr
DN65 - 80  ø 65 - 90  k160 422 kr  512 kr

Vänligen meddela exakta rör- och kabeldimensioner  
i samband med beställningen

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Genomföringsmodulen är för enskilda rör, men flera moduler kan kopp-
las ihop för att skapa genomföringar för flera rör. Priset för en sådan 
rörserie blir då summan av de enskilda genomföringsmodulerna.

Vänligen ange information om varje enskild rörledning (dimensioner 
och längder) vid beställning, oavsett om de tillhör samma prisklass 
enligt prislistan eller inte.

OBS!
DN- eller NS-mått för tjockväggiga stålrör är INTE ytterdiametermått i 
mm. Kontrollera rörens ytterdiameter från tabellen på sida 2.
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Ingjutna väggenomföringar med brandband 
[S-serien]
För kablar och plaströr

Moduler EL / Plast (c/c 70, 100, 120 eller 160 mm)
Rör/kabel  Längd (mm)
ytterdiameter 100-300 301-500
ø 0-22 A 368 kr 456 kr 
ø 23-40 B  376 kr 464 kr
ø 41-54 C 508 kr 603 kr
ø 55-64 D 518 kr 613 kr
ø 65-90 E 538 kr  637 kr
 

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter

Röda genomföringsmoduler
De röda genomföringsmodulerna i S-serien är gjorda för kabelknippor 
och PEX-rör. Den röda ändan betyder att modulen har svällande brand-
band i båda ändorna.

Serie av genomföringsmoduler
Genomföringarna kan kopplas ihop som en serie. Kolla max. ytterdia-
metern av tekniken som genomförs från tabellen på sidan 2. Kolla pro-
duktspecifikt godkännande från detaljritningarna. 

Priset på en serie av genomföringsmoduler
Priset av en genomföringsmodul beror på storleken av den genom-
gående tekniken samt konstruktionstjockleken. Priset på en serie av 
genomföringsmoduler får man genom att räkna
ihop priserna på de tillhörande moduler.

EL A - E  eller   Plast A - E
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Genomföringar för bjälklag (H-serien)

Genomföring för värmeledningsstigare för hålplattor (HO)
(Ledningar i rörpar) Längd (mm)

  ≤ 300 301-500
DN8 ø 8-16  277 kr  307 kr
DN10-15 ø 17-22  277 kr  307 kr
DN20 ø 23-27  288 kr  321 kr
 ø 28-32  288 kr  321 kr
DN25 ø 33-40   307 kr  344 kr

Genomföring för värmeledningsstigare för plattbärlag (HK) och 
platsgjutning (HP)
(Ledningar i rörpar) Längd (mm)

   ≤ 300 301-500
DN8 ø 8-16  367 kr 395 kr
DN10-15 ø 17-22  367 kr 395 kr
DN20 ø 23-27  378 kr 409 kr
 ø 28-32  378 kr 409 kr
DN25 ø 33-40  397 kr 432 kr

Valvgenomföringsmodul t.ex. för platsgjutning  (HM) 
(För enskilda ledningar) Produkt Längd (mm)
   ≤ 300 301-500

DN8 ø 8-16  HM160 193 kr 208 kr
DN10-15 ø 17-22  HM160 193 kr 208 kr
DN20 ø 23-27 HM180 198 kr  214 kr
 ø 28-32 HM180 198 kr  214 kr
DN25 ø 33-40 HM180 198 kr  214 kr
DN32 ø 41-43  HM180 233 kr  252 kr
 ø 50-54  HM180 233 kr  252 kr
DN40 ø 48-49  HM180 233 kr  252 kr
DN50 ø 54-61  HM180 257 kr  278 kr
 ø 62-64  HM180 257 kr  278 kr
 ø 56-74  HM240 324 kr  350 kr
DN65 ø 75-77 HM240 324 kr  350 kr
DN80 ø 78-90 HM240 324 kr  350 kr

Vänligen meddela exakta rördimensioner eller  
modulstorlekar i samband med beställningen

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

För 
platsgjutet 
bjälklag

För håldäcks-
bjälklag

För plattbärlag

HM-modul
(3 olika monte-
ringsstöd)

Tilläggsuppgifter
En Sewatek-valvgenomföring består av ett par genomföringsrör för ledningar samt ett mon-
teringsstöd antingen för HDF eller platsgjutna bjälklag.

H2 och HM-modulen är för enskilda ledningar. HM-modulerna kan kopplas ihop för att få ge-
nomföringsserie för flera ledningar. 
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Valvgenomföringsmoduler med brandband

Bjälklagsgenomföring för enskilda rör i borrhål eller t.ex. till 
eftergjuten ursparning

H2-genomföring (Metall- och kompositrör)
(För enskilda    Längd (mm)
ledningar)  Produkt ≤ 200 201-300 301-500

DN8 ø 0-16  H2-40 130 kr 141 kr 157 kr
DN10-15 ø 17-22  H2-40 130 kr 141 kr 157 kr
DN20 ø 23-27  H2-60 134 kr 151 kr 165 kr
 ø 28-32  H2-60 134 kr 151 kr 165 kr
DN25 ø 33-40  H2-60 134 kr 151 kr 165 kr
DN32 ø 41-43  H2-75 152 kr 168 kr 184 kr
 ø 50-54  H2-75 152 kr 168 kr 184 kr
DN40 ø 48-49 H2-90 152 kr 168 kr 184 kr
DN50 ø 54-61 H2-90 179 kr 201 kr 223 kr
 ø 62-64 H2-90 179 kr 201 kr 223 kr

Genomföringar för bjälklag med brandband 
(H-serien)

H2-genomföring (EL och Plaströr)
  Längd (mm)
Diameter Produkt ≤ 200 201-300 301-500
ø 0-22 H2-40/A 154 kr 165 kr 181 kr 
ø 23-40 H2-60/B 170 kr 187 kr 201 kr
ø 41-54  H2-75/C 204 kr 220 kr 237 kr
ø 55-64 H2-90/D 242 kr 264 kr 286 kr

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter

EL- och plaströrgenomföringar
Genomföringar med röda ändpluggar innehåller värmesvällande brand-
band och är skapade för ledningar och kablar av plast.

H2-valvgenomföring för 
metall- och kompositrör

H2-valvgenomföring 
för EL och plaströr (A - D)
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Genomföringar för skivväggar och till 
eftermontering [D2-serien]
      
Ledningens Produkt  Längd (mm)  Gummifläns
ytterdiameter  ≤ 200 201-300 301-500 styckpris
ø 8-22 D2-40/A  201 kr  212 kr 228 17 kr
ø 23-40 D2-60/B  239 kr  255 kr 270 18 kr
ø 41-54 D2-75/C  272 kr  288 kr 305 -
ø 55-64 D2-90/D  326 kr  348 kr 370 31 kr

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Genomföringar i D2-serien installeras i borrhål (40, 60, 75 eller 90 mm) och 
lämpar sig för metallrör, plaströr, kablar (både enstaka och knippor). 

Till skiv- och regelväggar eller till stenkonstruktion (min. 450 kg/m3 i 
vägg och 850 kg/m3 i bjälklag).

En genomföring kan beställas med önskade längd eller kortas av på 
byggarbetsplats. Med gummifläns krävs det ingen kittning.

OBS!
DN- eller NS-mått för tjockväggiga stålrör är INTE ytterdiametermått i mm. 
Kontrollera rörens ytterdiameter från tabellen på sida 2.

D2-genomföring 
D2-genomföring 
med gummiflänsar
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Avloppsgenomföringar till massivträ- och 
stenkonstruktioner

 Avloppets Produkt  Pris Pris Fläns
  ytterdiameter   Skuren st
 ø 50  D80 159 kr 169 kr 15 kr
 ø 74-78  D105  204 kr 214 kr 20 kr
 ø 110-115  D140  250 kr 260 kr 26 kr

 ø 74-78  D105/2  398 kr - 20 kr
 ø 110-115  D140/2 490 kr - 26 kr

Tilläggsuppgifter
Genomföringar lämpar sig för avloppsrör av plast i följande konstruk-
tioner: betong, tegel och massivt trä. Genomföringarna kan levereras 
färdigskurna på en sida (kan monteras på avloppet efteråt).

Monteringsflänsar
Monteringsflänsarna ingår inte i leveransen, läggs till på begäran.

Massivträgenomföringar (D-serien)
 Ledningens Produkt  Längd (mm)
  ytterdiameter  ≤ 300 301-500
DN8-15 ø 8-22  D42 299 kr 317 kr
DN20-25 ø 23-40  D62  327 kr  347 kr
DN32-50 ø 41-64  D92 392 kr  418 kr

Vänligen meddela exakta rör- eller kabeldimensioner  
i samband med beställningen.

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Genomföringar i D-serien som ska monteras i borrhål och lämpar sig för
plaströr, metallrör och kablar. Godkänt för massivträkonstruktioner. 

Genomföringar kan beställas med önskade mått eller kortas av på 
byggarbetsplats. Monteringsflänsarna ingår i leveransen.
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Sewatek-genomföringsrör

Genomföringsrör för metall- och kompositrör i borrhål eller för 
ingjutning
 Ledningens Genom-   Längd (mm)
 ytterdiameter föringsrörets  ≤ 200 201-300 301-500 1800
  ytterdiameter

DN8 ø 0-16 ø 40 mm  90 kr 107 kr  128 kr 497 kr
DN10-15 ø 17-22 ø 40 mm  90 kr 107 kr  128 kr 497 kr

 0-16  ø 50 mm  96 kr 114 kr  137 kr 535 kr 
 17-25 ø 50 mm  96 kr 114 kr  137 kr 535 kr
DN20 ø 26-31 ø 50 mm  96 kr 114 kr  137 kr 535 kr

 0-16 ø 60 mm 106 kr 126 kr  152 kr 597 kr
 17-27 ø 60 mm 106 kr 126 kr  152 kr 597 kr
 ø 28-32 ø 60 mm 106 kr 126 kr  152 kr 597 kr
DN25 ø 33-40 ø 60 mm 106 kr 126 kr  152 kr 597 kr

DN25 ø 32-35 ø 75 mm  111 kr 132 kr  158 kr 721 kr
DN32 ø 40-43 ø 75 mm  111 kr 132 kr  158 kr 721 kr
 ø 44-54 ø 75 mm  111 kr 132 kr  158 kr 721 kr

DN40 ø 44-53 ø 90 mm  111 kr 132 kr   158 kr 821 kr
DN50 ø 54-61 ø 90 mm  143 kr 170 kr   204 kr 821 kr
 ø 62-64 ø 90 mm  143 kr 170 kr   204 kr 821 kr

 ø 56-74 ø 125 mm  167 kr 197 kr   234 kr 982 kr
DN65 ø 75-77 ø 125 mm  167 kr 197 kr   234 kr 982 kr
DN80 ø 78-90 ø 125 mm  167 kr 197 kr   234 kr 982 kr

Om ledningen passar till flera olika genomföringsrör, levererar vi au-
tomatiskt det minsta möjliga alternativet (om inget annat begärs vid 

beställningen).

Det går att beställa genomföringsrör i hela längder (1800 mm) och sen 
kapa själv till rätt längd (minimibeställning: 3 st.)

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter

Eftermontering
Ett genomföringsrör kan även levereras färdigskurna på en sida – för efter-
montering runt en existerande ledning. Skärningen kostar 13 kr / genom-
föringsrör.

Skyddspluggar
Betongen måste hindras att tränga in till genomföringen vid ingjutning. Vid 
behov levereras genomföringsrör (40 och 60 mm) med ändpluggar av an-
tingen gummi eller plast. OBS! Ändpluggen ökar den totala längden av ge-
nomföringen med 20 mm/st. Ändpluggarna säljs separat.

Monteringsflänsar
Det är rekommenderat att använda monteringsflänsar i samband med mon-
tering till ett horisontellt borrhål. Monteringsflänsar säljs separat.
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Brandmanschett

Sewatek-brandmanschett (C-serie)
 Rörets Produkt  Pris
  ytterdiameter  
 ø 16-32  C16-32 112 kr
 ø 25-40  C25-40  122 kr
 ø 50-80  C50-80  194 kr
 ø 90-110 C90-110 224 kr
 ø 110-125 C110-125 255 kr

Brandmanschett (Tytan)
 Rörets  Pris
  ytterdiameter  
 max Ø 160 mm                    606 kr
 max Ø 200 mm                 1 459 kr
 max Ø 250 mm                 1 661 kr
 max Ø 315 mm                 2 289 kr

Kontrollera alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Brandmanschett innehåller uppsvällande brandband. Lämpar sig till 
plaströr, -avlopp och i vissa fall kablar.

Ta hänsyn till eventuell avloppsmuff vid avloppets ytterdiameter.
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Brandtätningsmassor

Sewatek SWT-105 -brandakryl 330 ml 122 kr
Svällande grafitmassa för rör och kablar

Sewatek SWT-125 -grafitmassa 330 ml 204 kr
Kraftigt svällande grafitmassa för plaströr

B1 Brandakryl (Tytan) 310 ml 125 kr
Grafitmassa för stora metallrör i samband med andra Tytan-produkter.

B1 Brandgipsmassa (Tytan) 20 liter             550 kr
Tytan B1 brandgipsmassa är icke krympande gipsmassa, avsett för stora 
brandtekniska genomföringar.

Brandtätningsskum 2K (ZZ*) 380 ml 398 kr
Brandskum för större ursparningar. Observera att brandskummet behö-
ver en separat spruta för appliceringen. 

Spruta för brandtätningsskum  595 kr
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Andra brandtätningsprodukter

Brandskyddssten (ZZ® 230) 200 x 144 x 60 245 kr
Mjuk och flexibel brandskyddssten. Lämpar sig utmärkt att brandtäta 
större öppningar, eller som platsreserv för framtida behov.

Brandskyddsplugg (ZZ® 130)
Mjuk och flexibel brandskyddsplugg. För mindre kablar och rör, eller 
som platsreserv för framtida behov.

 ø 65              112 kr
 ø 78              184 kr
 ø 107              204 kr
 ø 122              255 kr
 ø 134              296 kr
 ø 165              326 kr
 ø 200             449 kr
 ø 250             561 kr

B1 Brandband (Tytan)  50 mm            184 kr/m
TYTAN B1 brandband är flexibelt brandband som används för brandtät-
ning runt kablar och plaströr. Kompatibel att användas i samband med 
andra Tytan-produkter.

B1 Brandskyddsskiva (Tytan)  50 x 600 x 1200           510 kr
Monteringsfärdig isoleringsskiva med ensidig brandsäker ytbeläggning. 
Lämpar sig till många olika behov och hindrar spridningen av brandga-
ser effektivt.
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Roxtec-genomföringar t.ex. till skyddsrum

RS-tätningar  (Kabel- / rörstorlek)
RS 25  (0 + 3,6-12)             624 kr
RS 31  (0 + 4-17)             639 kr
RS 43  (0 + 4-23)             670 kr
RS 50  (0 + 8-30)             789 kr
RS 68  (0 + 26-48)             804 kr
RS 75  (0 + 24-54)             804 kr
RS 100 woc* (48-70)             942 kr
RS 125 woc* (66-98)          1 807 kr
RS 150 woc* (93-119)          2 539 kr
RS 175 woc* (119-145)          3 760 kr
RS 200 woc* (138-170)          4 061 kr

R-ramar
R 50              715 kr
R 70              715 kr
R 75              819 kr
R 100 (galvaniserad)              737 kr
R 125 (galvaniserad)           1 148 kr
R 127 (galvaniserad)                   1 148 kr
R 150 (galvaniserad)           1 416 kr
R 200 (galvaniserad)           1 959 kr

RM-moduler (Kabel- / rörstorlek)
RM 15 (0 + 3,0-11,0)            72 kr
RM 15w40 (0 + 3,5-10,5)          195 kr
RM 20 (0 + 4,0-14,5)            72 kr
RM 20w40 (0 + 3,5-16,5)          130 kr
RM 30 (0 + 10,0-25,0)          107 kr
RM 40 (0 + 21,5-34,5)          201 kr
RM 40 10-32 (0 + 9,5-32,5)          389 kr
RM 60 (0 + 28,0-54,0)          433 kr
RM 60 24-54 (0 + 24,0-54,0)          539 kr
RM 80 (0 + 48,0-71,0)       1 032 kr
RM 90 (0 + 48,0-71,0)       1 283 kr
RM 120 (0 + 67,5-99,0)       1 783 kr

*woc - tätning utan kärna (without core)

Storlek 0 betyder att tätningen kommer med hel kärna, och kan mon-
teras som reservkapacitet inför framtida behov.

Tätningsram är syrafast och rostfritt stål, om inget annat nämns.



15

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se

Rekommenderade cirkapriser (MOMS 0 %)

Roxtec för tätning under jord (UG)

RS UG-tätningar (Kabel- / rörstorlek)
RS 70 UG (0 + 9-33)          683 kr
RS 90 UG (0 + 24-53)       983 kr
RS 100 UG woc* (39-63)          801 kr
RS 125 UG woc* (55-88)       1 626 kr
RS 135 UG woc* (65-98)       1 992 kr
RS 150 UG woc* (80-113)       2 158 kr
RS 185 UG woc* (115-148)       3 430 kr
RS 200 UG woc*  (130-163)       3 610 kr
RS 225 UG woc* (146-179)       3 923 kr
RS 250 UG woc* (171-204)       4 229 kr

R UG -ramar
R 100 UG        1 097 kr
R 150 UG        1 706 kr
R 200 UG        2 242 kr

RM UG -moduler (Kabel- / rörstorlek)
RM 20 UG (0 + 4-13)            68 kr
RM 20w40 UG (0 + 4-13)          124 kr
RM 30 UG (0 + 10-23,5)          102 kr
RM 40 UG (0 + 9,5-31)          167 kr
RM 60 UG (0 + 24-52)          414 kr
RM 80 UG (0 + 48-68)          983 kr
RM 90 UG (0 + 48-68)       1 222 kr
RM 120 UG (0 + 67,5-96)       1 698 kr

KOS-hylsa (Genomföringens storlek / skyddsrörets storlek)
KOS 100 / 110 UG            348 kr
KOS 125 / 140 UG            368 kr
KOS 150 / 160 UG            387 kr
KOS 200 / 200 UG            426 kr

KOS-hylsans skyddsrör med muff (Diameter x längd)
110 x 250 mm  94 kr
110 x 500 mm  143 kr
160 x 250 mm  290 kr
160 x 500 mm  451 kr

*woc - tätning utan kärna (without core)

Storlek 0 betyder att tätningen kommer med hel kärna, och kan monteras 
som reservkapacitet inför framtida behov.

Tätningsram är syrafast och rostfritt stål, om inget annat nämns. Vi levere-
rar även andra Roxtec-produkter.
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Rekommenderade cirkapriser (MOMS 0 %)

Monteringsprodukter för Sewatek-genomföringar

Aluminiumsspikar (3,1 x 60 mm) 500 st. / låda  531 kr
Aluminiumspikar lämpar sig för montering av både vägg- och valvge-
nomföringar. En spik är lättare att bryta loss än en skruv och underlät-
tar återanvändning av gjutformen. 

Monteringsmagnet  Vemo M16  586 kr
Monteringsmagneten används för att lätt fästa väggenomföringar till 
formen när man gjuter prefabricerade betongväggar. 

Sewatek-brandtätningsdekal 20 st. / påse 184 kr
Med hjälp av brandtätningsdekalen är det lätt att dokumentera de an-
vända produkterna samt installatörens namn och monteringstidpunkt. 
Fastnar lätt och är smidig att använda.

Sewatek-vattenpass  Fråga!
Vårt stående vattenpass gör det lättare att säkerställa att valvgenom-
föringen står lodrätt. Vattenpasset läses uppifrån på vattenpassets 
kortsida.

Sewatek-dorn   Fråga!
Hjälputrustning för att fästa H-serien genomföringar.
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