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SITAC 

Innehavare 

Produkt 

Avsedd 
användning 

TYPGODKÄNNANDEBEVIs 0061/02 

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL 

WIJO TAKAVVATTNING 

Wijo AB, Box 26, SE-893 21 Bjästa, Sverige. 
Tel: +46 660 26 65 80, fax: +46 660 22 13 20, 
e-post: info@wijo.se, hemsida: www.wijo.se, organisationsnr: SE556509750701. 

Takavvattningssystem av varmförzinkad (Z275) färgbelagd stålplåt eller av aluzinkbelagd 
(AZ185) stålplåt. Rännor tillverkas av 0,6 mm och rör av 0,6 - 0,7 mm varmförzinkad 
stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Rännkrokarna tillverkas av l ,25 mm varmförzinkad 
stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Den varmförzinkade stålplåten skyddas av en 
polyesterbaserad färg (HBP) med en total tjocklek av c: a 70 my, (35 my per sida). 

Uppsamling och avledande av regnvatten och smältvatten från tak. 

Handelsnamn Wijo Takavvattning. 

Godkännande Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar 
som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i 
Boverkets byggregler (BBR): 

Tillhörande 
handlingar 

Kontroll 

Installationer för dagvatten 
Utformning 

6:642, l :a stycket 
6:644, l :a meningen 

"Wijo Takavvattning med klass", produktkatalog, 24 sidor, 
daterad 2013-01-30 av SP Sitac. 

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 
2000-1 0-06 och 2007-03-0 l. 

Kontrollavtal: diarie nr. 100-94-0141. 
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av 
märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna 
givna i godkännande 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 bevis. 
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC 

- Postadress 
Box 553 

;. SE-371 23 KARLSKRONA 

Besöksadress 
Bastionsgatan 6 
stumholmen 

Telefon/Fax Org. nummer 
+46 (0)10-516 63 00 556464-6874 
+46 (0)455-206 88 

E-post/Internet 
info@sitac.se 
www.sitac.se www.sp.se 

Detta dokument får endast återges i sin helhet, 
om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt 
annat. 
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SITAC 

Tillverkare 

Märkning 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Wijo AB, Bjästa. 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av 
etikett på varje levererad förpackning och omfattar: 

Innehavare/tillverkningsställe 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Material 

Löpande till verkningsnummer 
Kontrollorgan 

Wijo AB, Bjästa 

� 
SP SIT AC 1002 

Resp. produktbeteckning 
0061/02 

Stål + Zink + HBP 
eller Aluzink 

nummer 
SP 

Bedömnings- Rapporter nr PX25225 och PX25225A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
underlag 

Kommentarer Produktema eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462. 

Giltighetstid 

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-05-29, med 
giltighetstid t.o.m. 2012-04-24 och projektnummer T200061-02. 

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-01-29. 

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den 
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den 
tekniska bedömningen att produkten uppfyller Bo verkets regler berörs inte av detta. 

J/Y� 
Ingvar Pettersson 
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__ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC 
� Postadress 

_ Box 553 
SE-371 23 KARLSKRONA 

Besöksadress 
Bastionsgatan 6 
stumholmen 

Telefon/Fax 
+46 (0)10-516 63 00 
+46 (0)455-206 88 

Org. nummer 
556464-6874 

E-post/Internet 
info@sitac.se 
www.sitac.se www.sp.se 

Detta dokument får endast återges i sin helhet, 
om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt 
annat. 


