1 september 2011

ROOTSI TEHNILINE SERTIFIKAAT 0974/75
ja otsus tootmiskontrolli kohta vastavalt peatükkidele 8, 22 ja 23 §§
Planning and Building Act (2010:90), PBL.
LINDAB VIHMAVEESÜSTEEM
Omanik:

Lindab Profil AB, SE-269 82 BÅSTAD,
Phone: +46 431-850 00, fax: +46 431-851 50, profil@lindab.se,
Internet: www.lindab.se, VAT nr: 556071-4320.

Toode:

Vihmaveesüsteem koosneb ümaratest rennidest ja torudest ning
nendega seonduvatest detailidest. Renne ja torusid valmistatakse
pinnakattega kuumtsingitud teraslehest (Z275), alutsingiga kaetud
teraslehest (AZ185) ja vask teraslehest, paksusega 0.6-0.8 mm.
Rennikandureid valmistatakse pinnakattega kuumtsingitud teraslehe
ribast (Z275).

Kasutusala:

Katuselt vihmavee kogumine ja ärajuhtimine.

Ärinimi:

Lindab Takavvattning ja Lindab Rainline

Nõusolek:

Tooted vastavad peatükis 8, 4 § 3 PBL kehtestatud nõuetele, vastavalt
selles sertifikaadis esitatud tingimustele ning on seetõttu tunnustatud
vastavuses sätetega järgmistest lõigetest ehituseeskirjadest, mis on
välja antud „National Board of Housing, Building and Planning”
(BBR) poolt.
BBR
Pinnavee installatsioon
Disain

6:642, I lõige
6:644, I lause

Seotud
Lindab Takavvattning, Teknisk information, kuupäevaga 30.06.2010.
dokumendid Lindab Takavvattning, Monteringsanvisningar, kuupäevaga 4.03.2009.
Kontroll:

Tootmiskontrolli teostatakse vastavalt kontrollijuhistele kuupäevaga
26.06.2006. Kontrolli auditeerib sõltumatu osapool „SP Technical
Research Institute of Sweden”.
Kui eraettevõtja teostab ehitusobjekti ülevaatust, kontrollib ta
markeeringuid, kindlustamaks et õiged tooted on tarnitud ja et neid on
kasutatud vastavalt sertifikaadis ja lisadokumentides toodud nõuetele.
Samuti peab ta kontrollima, et tootega oleks kaasas tootmiskinnitus,

mis tõendab, et toode on valmistatud vastavalt dokumentidele millel
see sertifikaat põhineb.
Tootja:

Tootekontroll sisaldab järgnevat kohta:
Lindab Profil AB, Båstad

Markeering:

Tooted tuleb markeerida tehases. Markeering koosneb tekstist igal
tootel/karbil ja sisaldab:
Sertifikaadi omanik/tootja asukoht
Kaubamärk
SITAC’i akrediteerimise nr
Tooteliigi tähis
Nõusoleku sertifikaadi nr
Tootmiskuupäev
Inspekteerimisasutus

Sertifikaadi
alused:

Lindab Profil AB, Båstad
SP SITAC 1002
tähis
0974/75
kuupäev
SP

SP Technical Research Instiotute of Sweden aruanded P005074A ja
P400319A kuupäevaga 25.08.2011.

Kommentaarid: Näidatud tooted on toodetud vastavuses SS-EN 612:2005 või SS-EN
1462:2004
See sertifikaat asendab eelmist sama numbriga sertifikaati kuupäevaga
04.07.2006 ja reg. nr T000931-01.
Kehtivusaeg: Sertifikaat kehtib kuni 31.08.2016.
Sertifikaadi ametlik kehtivusaeg aegub pärast üleminekuperioodi
spetsifikatsiooni ühtlustamiseks mis teeb võimalikuks toote CEmärgistamise. Siiski, tehniline hinnang, mis näitab, et toode täidab
ehituseeskirju, mis on välja antud „Swedish National Board of
Housing, Building and Planning” poolt, ei ole muutunud.

Leif Lundqvist

Krister Svensson

Tõlge: Helen Sepp, Lindab AS
Kahtluste korral tuleb lähtuda rootsikeelsest originaalsertifikaadist.

