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Förklaringar till markeringar
c/c-mått = avståndet från mitten av ett strömningsrör till mitten av ett annat ström-
ningsrör (mm). I produktnamn är K = c/c.
S-mått = en konstruktions tjocklek

Yttre diametrar som motsvarar DN- eller NS-mått
I prislistan betyder diameter strömningsrörets yttre diameter. Beträffande stålrör ska 
man observera att rörstorleken i allmänhet anges som den inre diameterns nominella 
storlek, och den verkliga yttre diametern hittar du i nedanstående tabell.

Yttre diametrar som motsvarar stålrörs 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

Plast A1  S-serien H-serien
- plaströr  max  16 mm 16 mm
Plast A2
- plaströr  max  22 mm 22 mm
Plast B
- plaströr  max  40 mm 40 mm
Plast C
- plaströr  max  54 mm 54 mm
Plast D
- plaströr  max  64 mm  —
Plast E
- plaströr  max  75 mm  —

EL A1  S-serien H-serien
- kabelbunt  max  16 mm 16 mm
- enskild kabel  max  16 mm 16 mm
EL A2
- kabelbunt  max  22 mm 22 mm
- enskild kabel  max  22 mm 22 mm
EL B
- kabelbunt  max  40 mm 40 mm
- kabel i bunt max  22 mm 22 mm
- enskild kabel  max  22 mm 24 mm
EL C
- kabelbunt  max  47 mm  55 mm
- kabel i bunt max  22 mm 22 mm
- enskild kabel  max  22 mm 24 mm
EL D
- kabelbunt  max  47 mm 63 mm
- kabel i bunt max  13 mm 22 mm
- enskild kabel  max  13 mm  24 mm
EL E
- kabelbunt  max  70 mm —
- kabel i bunt max  13 mm —

Genomföringar med brandband 
Största möjliga diameter av plaströr och kablar (och bunt)

• Genomföring för vägg (S-serien) med brandband, sid 5
• Genomforing för bjälklag (H-serien) med brandband, sid 7
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Prislista
Denna prislista omfattar priserna på Sewatek Oy:s produkter. Prislis-
tan träder i kraft 9.3.2020 och ersätter den prislista som varit gällande 
sedan 5.8.2019. Prislistan gäller tills vidare. Priserna är produkternas 
jämförpriser exklusive moms fritt från lager.

Försäljningsvillkor
Vid handel följs Sewateks allmänna försäljningsvillkor som kan läsas på 
våra hemsidor. 

Leverans och leveranstid
Varorna levereras på det sätt som Sewatek väljer om inte kunden med-
delar något annat önskemål. Vår normala tillverkningstid är ca 5 ar-
betsdagar. Vid beställning kan man komma överens om en exakt leve-
ranstid.

Produkturval
För att välja den lämpligaste lösningen kolla gärna www.sewatek.se el-
ler kontakt oss.

Innehåll
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Väggenomföringar för enskilda metalrör 
(S-serien)

Genomföringsmodul (c/c 70, 100, 120 eller 160 mm)
 k70-k160 k100-k160  k120-k160 k160
 DN8-20 DN25-40 DN50 DN65-80
Konstruktion ø 8 - 31  ø 32 - 54 ø 55 - 64 ø 65 - 90
100 - 300 302 kr 337 kr 376 kr 410 kr
301 - 500  387 kr 417 kr 468 kr 498 kr

Berätta rör-/kabeldimensioner när du beställer
Kolla alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Genomföringsmodulerna är genomföringar för enskilda rör. Genom-
föringarna kan kopplas ihop. Priset på rörserier får man genom att räk-
na ihop priserna på de därtill hörande modulerna.

Vid beställning behöver vi uppgifter om varje strömningsrör, även 
om vissa rörstorlekar och längder är samlade i samma prisklass i pris-
listan.

Obs.!
Storlekarna för stålrör med tjock vägg som är markerade med DN- eller 
NS-mått är inte yttre diametrars mått i mm. Kolla rörens yttre diametrar 
i tabellen på sidan 2.

Väggenomföringsmoduler
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Väggenomföringar med brandband för kablar 
och plaströr (S-serien)

Moduler för kablar (c/c 70, 100, 120 eller 160 mm)
Konstruktion EL A1 och A2 EL B EL C EL D EL E
100 - 300  358 kr 366 kr 494 kr 504 kr 523 kr
301 - 500  443 kr 451 kr 586 kr 596 kr 619 kr

Moduler för plaströr (c/c 70, 100, 120 eller 160 mm)
Konstruktion Plast A1 och A2 Plast B Plast C Plast D Plast E
100 - 300  358 kr 366 kr 494 kr 504 kr 523 kr
301 - 500  443 kr 451 kr 586 kr 596 kr 619 kr

Kolla alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter

Röda genomföringsmoduler

De röda genomföringsmodulerna i S-serien passar för kablar och plast-
rör och knippor av dessa. Röda ändan betyder att modulen har svällan-
de brandband i båda ändorna.

Serie av genomföringsmoduler

Genomföringarna kan kopplas ihop som en serie. Kolla max. ytterdi-
ametern av tekniken som genommförs från tabellen på sidan 2. Kolla 
produktspecifikt godkännande från detaljritningarna. 

Priset på en serie av genomföringsmoduler

Priset på en serie av genomföringsmoduler får man genom att räkna 
ihop priserna på de därtill hörande modulerna.

EL A1 - E  eller   Plast A1 - E

Väggenomföringsmoduler med brandband
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Genomföringar för bjälklag (H-serien)

Genomföring för värmeledningsstigare för hålplattor (HO)
(strömningsrören i rörpar) Längd Längd

  ≤ 300 mm 301 - 500 mm
DN8-15 ø 8-22  269 kr   298 kr
DN20 ø 23-32  280 kr   312 kr
DN25 ø 33-40   299 kr   334 kr

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

   ≤ 300 mm 301 - 500 mm
DN8-15 ø 8-22  356 kr 384 kr
DN20 ø 23-32  368 kr 398 kr
DN25 ø 33-40  386 kr 420 kr

Valvgenomföring (H2)
(För enskild strömningsrör) Produkt Längd Längd

    ≤ 300 mm 301 - 500 mm
DN8-15 ø 8-22  H2-40 134 kr 153 kr
DN25 ø 33-40  H2-60 157 kr 179 kr
DN32 ø 40-43  H2-75 167 kr 191 kr
DN40-50 ø 44-64 H2-90 207 kr 238 kr

Valvgenomföringsmodul t.ex. för platsgjutning  (HM) 
(För enskild strömningsrör) Längd Längd

   ≤ 300 mm 301 - 500 mm
DN8-15 ø 8-22   187 kr  202 kr
DN20 ø 23-32 193 kr  208 kr
DN25 ø 33-40 201 kr  216 kr
DN32 ø 40-43  227 kr  245 kr
DN40-50 ø 44-64  250 kr  270 kr
DN65-80 ø 65-90 315 kr  340 kr

För platsgju-
tet bjälklag

H2-valvgenom-
föring

Valvgenomföringsmoduler

För håldäcks-
bjälklag

För plattbärlag

Tilläggsuppgifter
En Sewatek-valvgenomföring omfat-
tar genomföringsrör för ett värmeled-
ningspar samt monteringsstöd anting-
en för hålplattor eller en mellanbotten 
som ska platsgjutas.

Modulen är för enskilda strömningsrör. 
Modulerna kan kopplas ihop för att få 
olika c/c mått. 

Obs.!
Storlekarna för stålrör med tjock vägg 
som är markerade med DN- eller NS-
mått är inte yttre diametrars mått i mm. 
Kolla rörens yttre diametrar i tabellen 
på sidan 2.

HM180-modul
DN20-50
c/c-mått:
105 mm, 
120-180 mm, 
10 mm mellanrum

HM240-modul
DN65-80
c/c-mått:  
160-240 mm,
10 mm mellanrum

HM160-modul
DN8-15
c/c-mått: 70-110,
5 mm mellanrum
120-160 mm,
10 mm mellanrum
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För platsgju-
tet bjälklag

Valvgenomföringsmoduler med brandband

Genomföringar för bjälklag med brandband för 
kablar och plaströr (H-serien)

Moduler för kablar (HM - EL)
Konstruktion EL A1 och A2 EL B EL C EL D EL E
200 - 300  243 kr   267 kr   345 kr   400 kr   460 kr
301 - 500  258 kr   283 kr   363 kr   422 kr   487 kr

Moduler för plaströr (HM - Plaströr)
Konstruktion Plast A1 och A2 Plast B Plast C Plast D Plast E
200 - 300  243 kr   267 kr   345 kr   400 kr   460 kr
301 - 500  258 kr   283 kr   363 kr   422 kr   487 kr

Genomföring (H2 - Plaströr)
Konstruktion Plast A1 och A2 Plast B Plast C Plast D
200 - 300  127 kr   208 kr   267 kr   359 kr
301 - 500  194 kr   230 kr   291 kr   390 kr

Tilläggsuppgifter

Röda genomföringsmoduler

De ”röda” genomföringsmodulerna i H-serien passar för kablar och pla-
strör och knippor av dessa. Röda ändan betyder att modulen har sväl-
lande brandband i båda ändorna.

Serie av genomföringsmoduler

Genomföringarna kan kopplas ihop som en serie. Kolla max. ytterdi-
ametern av tekniken som genommförs från tabellen på sidan 2. Kolla 
produktspecifikt godkännande från detaljritningarna.

Priset på en serie av genomföringsmoduler

Priset på en serie av genomföringsmoduler får man genom att räkna 
ihop priserna på de därtill hörande modulerna.

HM160-modul HM180-modul HM240-modul H2-valvgenomföring
EL / Plast A1/A2 EL / Plast B - D EL / Plast E EL / Plast A1 - D
c/c-mått: 70-110,  c/c-mått:  c/c-mått:   Enskild genomföring,
5 mm mellanrum 105 mm,  160-240 mm, kontrollera min avstånd
120-160 mm,  120-180 mm,  10 mm mellanrum från detaljritningar
10 mm mellanrum 10 mm mellanrum

Berätta rör-/
kabeldimensioner 
när du beställer

Kolla alltid 
brandklass i 

detaljritningar
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Eftermonterade och skivväggenomföringar 
(D2-serien)
Strömningsrör Produkt  Längd Längd Gummifläns
yttre diameter  ≤ 300 mm 301-500 mm stykpris
ø 8-16 D2-40/A1  232 kr   250 kr 24 kr
ø 17-22 D2-40/A2  232 kr   250 kr  24 kr
ø 23-40 D2-60/B  264 kr   285 kr 25 kr
ø 41-54 D2-75/C  307 kr   328 kr -
ø 55-56 D2-90/D  338 kr   360 kr 38 kr

 Kolla alltid brandklass i detaljritningar

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

Konstruktionen kan vara sten (min. 450kg / m3 i vägg och 850 kg / m3 i 
bjälklag) eller skivvägg.

En genomföring kan beställas med önskade mått eller kortas av på 
byggplats. Med gummifläns behövs ingen kittning.

Obs.!
Storlekarna för stålrör med tjock vägg som är markerade med DN- eller 
NS-mått är inte yttre diametrars mått i mm. Kolla rörens yttre diametrar i 
tabellen på sidan 2.

D2-genomföring 

D2-genomföring 
med gummiflänsar
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Massivträgenomföringar (D-serien)
 Strömningsrör Produkt  Längd Längd
  yttre diameter  ≤ 300 mm 301-500 mm
DN8-15 ø 8-22  D42/13  291 kr   308 kr
DN8-15 ø 8-22  D42/9  291 kr   308 kr
DN20-25 ø 24-27  D62  318 kr   337 kr
DN40 ø 41-53  D92/19  381 kr   406 kr
DN50 ø 54-64  D92/9  381 kr   406 kr

Kolla alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Genomföringar i D-serien som ska monteras i borrhål är lämpliga för plaströr, 
metalrör och kablar. Konstruktioner kan vara massivt trä. 

En genomföring kan beställas med önskade mått eller kortas av på bygget. 
Monteringsflänsarna ingår i leveransen.

Obs.!
Storlekarna för stålrör med tjock vägg som är markerade med DN- eller NS-mått 
är inte yttre diametrars mått i mm. Kolla rörens yttre diametrar i tabellen på 
sidan 2.

Brandgenomföring för avloppsrör i massivt trä och 
sten konstruktion

 Strömningsrör Produkt  Pris
  yttre diameter
 ø 50  D80 166 kr
 ø 74-78  D105  212 kr
 ø 110-115  D140  260 kr

 ø 74-78  D105x2  414 kr
 ø 110-115  D140x2 509 kr

Tilläggsuppgifter
Genomföringar är lämpliga för avloppsrör av plast i konstruktioner av betong, 
tegel och massivt trä. Genomföringarna kan levereras avskurna (kan monteras 
på röret efteråt). Monteringsflänsarna ingår i leveransen.
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Brandmanschett

Sewatek-brandmanschett (C-sarja)
 Strömningsrörets Produkt  Pris
  yttre diameter  
 ø 16-32  C16-32 133 kr
 ø 25-40  C25-40  143 kr
 ø 50-80  C50-80  223 kr
 ø 90-110 C90-110 265 kr
 ø 110-125 C110-125 297 kr

Berätta rör-/kabeldimensioner när du beställer
Kolla alltid brandklass i detaljritningar

Brandmanschett (Tytan)
 Strömningsrörets  Pris
  yttre diameter  
 max Ø 160 mm  630 kr
 max Ø 200 mm  1 517 kr
 max Ø 250 mm  1 727 kr
 max Ø 315 mm  2 381 kr

Tilläggsuppgifter

Sewatek-manschett

Brandmanschetter i Sewatek C-serien kan monteras på ytan av 
konstruktion eller in i konstruktion. Produkterna passar för betongväg-
gar, -bjälklag och skivväggar. Fogen mellan rör och konstruktion tätas 
med akrylmassa.

Tytan-manschett

Tytan-brandmanschetter monteras på ytan av konstruktion. Produk-
terna passar för betongväggar, -bjälklag och skivväggar. Fogen melan 
rör och genomföringen tätas med akrylmassa.
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Sewatek-genomföringsrör

Genomföringsrör utan brandband (metal- och komposit rör)
 Strömningsrörets Genomföringsrörets  Längd  Längd
 yttre diameter yttre diameter  ≤ 300 mm 301-500 mm
 < ø 12 ø 32 mm  88 kr   106 kr
DN8-15 ø 8-22 ø 40 mm  97 kr   116 kr
DN20 ø 23-32 ø 60 mm  103 kr   124 kr
DN25 ø 33-40 ø 60 mm  114 kr   137 kr
DN32 ø 40-43 ø 60 mm  119 kr   143 kr
DN40-50 ø 44-64 ø 75 mm  154 kr   185 kr
DN65-80 ø 65-90 ø 125 mm  178 kr   212 kr

Berätta rör-/kabeldimensioner när du beställer
Kolla alltid brandklass i detaljritningar

Genormföringsrör med brandband (plaströr och kablar)
 Strömningsrörets Genomföringsrörets  Längd  Längd
 yttre diameter yttre diameter  ≤ 300 mm 301-500 mm
 ø 8-16 / A1 ø 40 mm  138 kr 157 kr
 ø 17-22 / A2 ø 40 mm  138 kr 157 kr
 ø 23-32 / - ø 50 mm 148 kr 168 kr
 ø 33-40 / B ø 60 mm  165 kr 188 kr
 ø 40-43 / C ø 75 mm  219 kr 243 kr
 ø 44-64 /D ø 90 mm 306 kr 337 kr
 ø 65-90 / E ø 125 mm  369 kr 403 kr

Jämför tabellen på sidan 2. Kolla alltid brandklass i detaljritningar

Tilläggsuppgifter
Ett genomföringsrör kan även levereras kluvet, och då kan det monteras runt 
en existerande rörlinje. Klyvning kostar 13 kr/rör.

För ändarna av ett genomföringsrör (40 och 60 mm) kan man få från 
valvgenomföringar kända pluggar av gummi eller plast, och vid beställning 
är det skäl att vara medveten om pluggarnas inverkan på genomföringsrö-
rens längd (+ 20 mm/st). För pluggarna debiteras inte skilt.

Avkortning av genomföringsrör
Genomföringsrör med brandband kan inte avkortas på plats.

Obs.! 
Storlekarna för stålrör med tjock vägg 
som är markerade med DN- eller NS-
mått är inte yttre diametrars mått i 
mm. Kolla rörens yttre diametrar i ta-
bellen på sidan 2.
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Monteringsprodukter för 
Sewatek-genomföringar

Aluminiumsspikar (3,1 x 60 mm) 500 st/låda 552 kr
Aluminiumsspikar är lämpliga för montering av både vägg- och valv-
genomföringar i formar. Spiken är lättare att bryta än en skruv och 
gör det lättare att återanvända formen. 

Monteringsmagnet  Vemo M16              609 kr
På elementfabriken är det lättare att montera väggenomföringar i 
formen med en magnet. Via oss kan du få magneten Vemo M16.

Sewatek-brandavskiljningsdekal  1 st                 10 kr
Dekalen fastnar bra och med den är det lätt att markera brandav-
skiljningarna i byggnadens konstruktioner bredvid genomföringen. 
Av dekalen framgår vilka produkter som använts samt installatörens 
namn och monteringstidpunkten.

Sewatek-vattenpass              385 kr
Vårt vertikala vattenpass som man tittar på uppifrån gör det lätt att 
säkerställa att valvgenomföringar är vinkelräta.
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Brandskydds- och brandtätnings produkter

Sewatek-brandakryl 105 330 ml 127 kr
Svällande grafitmassa för rör och kablar

Sewatek-grafitmassa 125 330 ml 255 kr
Kraftigt svällande grafitmassa

B1 Brandakryl (Tytan) 600 ml             175 kr
Brandakryl för rör, kablar och fogning

Brandtätningsskum 2K (ZZ*) 380 ml             414 kr
För större ursparningarna, kan föras olika  
material i genom. Observera att brandavskiljningsskummet  
behöver en separat press. 

Press för brandtätningsskum           619 kr

Brandskyddssten (ZZ*) (200 x 144 x 60)              255 kr

Brandskyddsplugg (ZZ*)
 ø 65              117 kr
 ø 78              191 kr
 ø 107              212 kr
 ø 122              265 kr
 ø 134              308 kr
 ø 165              340 kr
 ø 200             467 kr
 ø 250             584 kr

B1 Brandgipsmassa (Tytan) 20 liter             572 kr

Tilläggsuppgifter
De tyska brandskyddsprodukterna från Zapp-Zimmermann komplette-
rar Sewateks sortiment. Förutom ovannämnda lagerprodukter kan vi 
även leverera andra ZZ-produkter.

ZZ* - Zapp-Zimmermann
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Roxtec-genomföringar för krävande 
omständigheter

RS-tätningar  (Kabel- / rörstorlek)
RS 25  (0 + 3,6-12)             634 kr
RS 31  (0 + 4-17)             649 kr
RS 43  (0 + 4-23)             681 kr
RS 50  (0 + 8-30)             802 kr
RS 68  (0 + 26-48)             817 kr
RS 75  (0 + 24-54)             817 kr
RS 100 woc* (48-70)             958 kr
RS 125 woc* (66-98)          1 837 kr
RS 150 woc* (93-119)          2 582 kr
RS 175 woc* (119-145)          3 823 kr
RS 200 woc* (138-170)          4 129 kr

R-ramar
R 50              726 kr
R 70              726 kr
R 75              833 kr
R 100 (galvaniserad)              1222 kr
R 125 (galvaniserad)           1 767 kr
R 127 (galvaniserad)                   1 767 kr
R 150 (galvaniserad)           1 999 kr
R 200 (galvaniserad)           2941 kr

RM-moduler (Kabel- / rörstorlek)
RM 15 (0 + 3,0-11,0)            73 kr
RM 15w40 (0 + 3,5-10,5)          198 kr
RM 20 (0 + 4,0-14,5)            73 kr
RM 20w40 (0 + 3,5-16,5)          132 kr
RM 30 (0 + 10,0-25,0)          109 kr
RM 40 (0 + 21,5-34,5)          179 kr
RM 40 10-32 (0 + 9,5-32,5)          204 kr
RM 60 (0 + 28,0-54,0)          440 kr
RM 60 24-54 (0 + 24,0-54,0)          547 kr
RM 80 (0 + 48,0-71,0)       1 048 kr
RM 90 (0 + 48,0-71,0)       1 303 kr
RM 120 (0 + 67,5-99,0)       1 811 kr

*woc - tätning utan kärna (without core)

Storlek 0 menar att tätningen kommer med kärna och kan användas 
som sparning för senare behov.

Tätnings ramarna är syrafast rostfritt stål on inte annat är nämnt.



15

SEWATEK OY
+46 8 334 373
www.sewatek.se

Rekommenderade cirkapriser (MOMS 0 %)

Roxtec-tätningar via grunden (UG)

RS UG-tätningar (Kabel- / rörstorlek)
RS 70 UG (0+9-33)          695 kr
RS 90 UG (0+24-53)       1 000 kr
RS 100 UG woc* (39-63)          814 kr
RS 125 UG woc* (55-88)       1 653 kr
RS 135 UG woc* (65-98)       2 026 kr
RS 150 UG woc* (80-113)       2 195 kr
RS 185 UG woc* (115-148)       3 488 kr
RS 200 UG woc*  (130-163)       3 671 kr
RS 225 UG woc* (146-179)       3 989 kr
RS 250 UG woc* (171-204)       4 300 kr

R UG -ramar
R 100 UG        1 115 kr
R 150 UG        1 735 kr
R 200 UG        2 279 kr

RM UG -moduler (Kabel- / rörstorlek)
RM 20 UG (0 + 4-13)            69 kr
RM 20w40 UG (0 + 4-13)          126 kr
RM 30 UG (0 + 10-23,5)          104 kr
RM 40 UG (0 + 9,5-31)          169 kr
RM 60 UG (0 + 24-52)          420 kr
RM 80 UG (0 + 48-68)          999 kr
RM 90 UG (0 + 48-68)       1 241 kr
RM 120 UG (0 + 67,5-96)       1 725 kr

KOS-hyls (genomföringens storlek / skuddsrörens storlek)
KOS 100 / 110 UG            358 kr
KOS 150 / 160 UG            378 kr
KOS 200 / 200 UG            437 kr

KOS-hylsans skyddsrör med muff (110 x 250 mm) 115 kr

*woc - tätning utan kärna (without core)

Storlek 0 menar att tätningen kommer med kärna och kan användas som 
sparning för senare behov.

Tätnings ramarna är syrafast rostfritt stål. 

Vi kan leverera också andra Roxtec-produkter.
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