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TODISTUS
TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUKSEN
MUKAISUUDESTA
Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty
1.1.2018 kumoutuneen vesikalusteiden tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella.
Valmistaja

VOLA A/S, Tanska

Tuote

Hanojen moduulisysteemi VOLA 2000:
VOLA 2100, varusteet 010C, 020C, 040 ja 070
VOLA 2200, varuste 080 sekä
VOLA 2400, varusteet 010C, 020C, 040, 050, 070 ja 080

Käyttöalue

Tämän todistuksen mukaiset hanat soveltuvat käytettäväksi
kiinteistöjen vesilaitteistoissa vesikalusteina Suomessa.
Vesikalusteen
laajuuteen.

kytkentäputket

eivät

kuulu

tämän

todistuksen

Ääniluokka

Hanat kuuluvat äänitasoluokkaan 1.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa
toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen,
sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä tämän
todistuksen numero (EUFI29-19003999-THTOD4) sekä valmistajan
nimi ja tunnus.

LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS
Laadunvarmentaja

Danish Technological Institute, Tanska

Laadunvarmennussopimus

26.3.2014 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro. 128.

HUOMAUTUKSET

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen.
Niistä
pidetään
luetteloa
joka
on
saatavana
Eurofins
Expert Services Oy:n internetsivuilta.
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Tuotteella on ollut Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00114-09, jonka
voimassaoloaika on päättynyt 30.8.2019.
VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen
voimassaolo päättyy.
Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan
määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koska
todistuksen perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on
todistusta käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten
olemassaolo tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tämän
todistuksen perusteina käytettyihin vaatimuksiin.
Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.
Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään
sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta
vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä
välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.
Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen
missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n
kirjallisella luvalla.

TODISTUKSEN
PERUUTTAMINEN

Todistus peruutetaan, jos




TODISTUKSEN PERUSTEET

rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia
teknisiä vaatimuksia.
maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei
korjaa
laadunvalvonnan
varmentamisessa
havaittuja
puutteita.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin
tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus vesikalusteiden
tyyppihyväksynnästä 15.6.2006
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Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

-

TIEDOKSI

Teknologisk Institute, Industri og Energi, Kongsvang Allé 29, DK8000
Århus C, Denmark

EUROFINS EXPERT SERVICES OY
https://www.eurofins.fi/expertservices
Y-tunnus 297513-2

