Typgodkännande med beslut om
tillverkningskontroll
2757/83

Wavin DV drän PE, Dräneringsrör
Innehavare/Utfärdat för

Nordisk Wavin A/S

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark.
Organisationsnummer: DK41895128. Tel: + 45 8696 2000,
fax: +45 8696 9461.
E-post: wavin@wavin.dk Hemsida: www.wavin.dk

Produktbeskrivning
Dräneringsrör och tillhörande kopplingar i svart färg är tillverkade av PEH i dimension 110/95mm.
Rören har slitstyp 2 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 1,0 mm – 2,0 mm.

Avsedd användning
Avledning av dräneringsvatten.

Handelsnamn
Wavin DV drän PE slitstyp 2.

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Utformning
6:644, 1:a meningen
Bestämmelserna i avsnitt 6:5322 ”Dränering” i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i
samband med installation.

Tillhörande handlingar
Installationsvägledning ”Dräneringssystem för torra och problemfria utohusytor”, daterad Januari 2015.

Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 175 daterad 2020-06-15. Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

2021-06-21

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Svenska Wavin AB, Kjula 2293, 653 06 Eskilstuna.
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Märkning
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på rör och omfattar:
Innehavare
WAVIN
Material
PEH
Diameter x längd
110/95 x 4000
Intagsöppningar
SLITS TYP 2
Löpande tillverkningsdatum
datum
Typgodkännandets nummer
2757/83
Boverkets inregistrerade varumärke
t
1002
RISE ackrediteringsnummer
RISE
Certifieringsorgan
DTI
Kontrollorgan

Bedömningsunderlag
Rapport 1341529-29-01-16 och 1341529-29-01-20 från DTI.
Rapport INSP-ESKIL-20-02 från övervakad tillverkningskontroll utförd av DTI.

Kommentarer
Produkterna uppfyller krav enligt standard SS 3520.
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat
sätt.
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-09-13, med
giltighetstid t.o.m. 2021-09-12.

Giltighet
Giltigt till och med 2026-09-16.
Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green
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