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

Vieser Oy, Kauhajoki

Tuote

Vieser One lattiakaivot ja korokerenkaat;
Vieser One vaakakaivo DN 75, 3x32/40, viemäriliitospään
nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm
Vieser One vaakakaivo DN 50, 3x32/40, viemäriliitospään
nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm
Vieser One pystykaivo DN 75 3x32/40, viemäriliitospään
nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm
Vieser korokerengas ilman sivuliitäntää
Vieser korokerengas 3x32, kolmella sivuliitännällä

Vieser matala korokerengas 12 mm ja 18 mm
TODISTUKSEN LAAJUUS

Tällä todistuksella todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän
Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset
tavallisten asumisjätevesien viemäröintiin.
Kaivon liitos siveltäviin vedeneristeisiin ei kuulu tyyppihyväksynnän
laajuuteen.

TODISTUKSEN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.
Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

Merkitseminen

Lattiakaivoihin ja korokerenkaisiin on pysyvästi merkittävä tuotteen
tunnus ”Vieser” ” ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon
koko DN 50 tai DN 75. Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana
oleviin asiakirjoihin on merkittävä tämän todistuksen numero (TH Tod.
00038-18).

LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS
Laadunvarmentaja

Eurofins Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

27.6.2017 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus VTT-A-00071-17.
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Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen.
Niistä
pidetään
luetteloa,
joka
on
saatavana
Eurofins
Expert Services Oy:n internetsivuilta.
Vastaavilla Vieser One lattiakaivoilla ilman korokerengasta on
5.11.2022 asti voimassaoleva STF tyyppihyväksyntä VTT-RTH00022-13.

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen
voimassaolo päättyy.
Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan
määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 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 lattiakaivojen
tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
etunimi.sukunimi@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.
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