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Tuotannonvalvontaa koskeva lausunto
C900243

VIESER One extra matala lattiakaivo
Haltija/Myönnetty

Vieser Oy
Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Suomi
ALV-tunnus: FI07855802
Puh: +358 20 746 4400
Sähköposti: thomas.collin@vieser.se, kotisivu: www.vieser.se
Tuote
Vieser One extra matala lattiakaivo on valmistettu polypropeenista PP ja varustettu lähtöputkella DN 50.
Kaivo voidaan varustaa korokerenkaalla 12 mm, 18 mm tai katkaistavalla korokerenkaalla 25-88 mm.
Kaivon kannen kuormitusluokka on K3. Vieser One extra matala lattiakaivo soveltuu korjaus- ja
uudisrakentamiseen.
Lattiakaivo toimitetaan vesilukolla ja kiilarenkaalla. Kaivon koko on Ø 150 mm.
Kaivossa on DN32 sivuliitäntä.
Kannella RSK 7114330 varustetulle kaivolle on mitattu seuraavat virtaamat.
Mitta (mm)

Virtaama
ritilä

DN50

1,2 l/s

Virtaama
sivuliitäntä,
DN 32
>0,8 l/s

Virtaama
ritilä + sivuliitäntä DN 32
0,5 + 0,8 l/s

Käyttötarkoitus
Lattiakaivoa käytetään jäteveden pois johtamiseen ja kaivo voidaan asentaa betonilattiaan, jonka päällysteenä
on klinkkerilaatta tai märkätiloihin soveltuva matto.
Kauppanimi
VIESER One, extra matala lattiakaivo
Hyväksyntä
Tuote täyttää vaatimukset, jotka on esitetty suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun, 4. §:n 3. momentissa ja
niissä käyttötarkoituksissa ja niillä edellytyksillä, jotka tässä todistuksessa esitetään, ja täten ne hyväksytään
Boverketin rakentamissäännösten (BBR) seuraavissa kappaleissa annettujen määräysten mukaan:
Jätevesiasennukset*

6:641,

Muotoilu

6:644,

1. kappale ja viimeinen virke 2. kappaleesta

1. virke ja 2 kappale

*Viemärijärjestelmät tulee suunnitella siten, että ne pystyvät johtamaan jatkuvasti pois vähintään 150
% käyttövesipaikkojen normaalivirtaamista.
Asiaan liittyvät asiakirjat
Vieser One lattiakaivo DN50 1x32 extra matala, asennusohje, merkintä 6004634/09/20.
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Valvonta
Riippumaton valvontataho valvoo valmistajan omaa valvontaa.
Valvontasopimus: 1927/21/03/RTE, Valvontataho: Eurofins Expert Services Oy.
Rakennuspaikalla rakennuttaja valvoo merkintöjä seuraamalla, että oikeat tuotteet on toimitettu ja että niitä
käytetään hyväksytyissä ja liitteenä olevissa asiakirjoissa esitettyjen edellytysten mukaisesti. Lisäksi on
valvottava, että tuotteen mukana tulee valmistajan vakuus, jossa todistetaan valmistuksen tapahtuneen
niiden asiakirjojen mukaisesti, joihin tämä hyväksyntä perustuu.
Valmistaja
Valmistusvalvonta koskee seuraavia valmistuspaikkoja:
Serres Oy, Kauhajoki, Suomi
Merkintä
Tuote on merkittävä tehtaalla. Merkintä tehdään tekstillä jokaiseen toimitettuun tuotteeseen ja pakkaukseen
ja sisältää seuraavat tiedot:
Pakkauksen päällä:
Omistaja
Tuotteen tyyppikuvaus
Boverketin rekisteröimä- tuotemerkki
Sertifiointitaho
RISEn akkreditointinumero
Tyyppihyväksynnän numero
Valvontataho

Vieser Oy
Vieser extra matala lattiakaivo
t
RISE
1002
C900243
Eurofins

Tuotteen päällä:
Tuotteen tyyppikuvaus
Boverketin rekisteröimä tuotemerkki
Mitta
Juokseva valmistuskuukausi

Vieser extra matala lattiakaivo
t
DN 50
Vuosi ja kuukausi

Arvioinnin perusteet
VTT:n raportti VTT-S-01168-13, Suomi.
Eurofinsin raportit EUFI29-18000169-T1, EUFI29-19003984-T1 ja EUFI29-20001414-T4, Suomi.
Huomautuksia
Asennusohje tulee toimittaa lattiakaivon mukana.
Lattiakaivon on todettu täyttävän standardin SS-EN 1253 vaatimukset. Osittain mekaanisen vesilukon
toiminnan todetaan vastaavan 50 mm:n vesilukon syvyyttä. Vesilukko pitää puhdistaa säännöllisesti.
Voimassaoloaika
Hyväksyntä on voimassa 2025-11-15 saakka.
Tämän tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy, kun tähän todistukseen sisältyvät osat CE-merkitään
Rakennustuoteasetuksen CPR (EU) 305/2011 mukaisesti.
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