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CERTIFIKAT

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med
”Godkendt til drikkevand”-mærkning i Danmark.
GODKENDELSESINDEHAVER:
Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
8450 Hammel

BYGGEVARE:

Wavin metalfittings

Telefon: +45 8696 2000
www.wavin.dk
BETINGELSER FOR GODKENDELSE:
De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i
bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser
for byggevarer i kontakt med drikkevand, som er ændret ved
bekendtgørelse nr. 1147 af 28. september 2015. Endvidere henvises til
sekretariatets brev af 11. maj 2016 om godkendelse af byggevare i
kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer hertil
fremsendt til godkendelsesindehaver.
Markedsføring af byggevaren efter nærværende godkendelse omfatter
de versioner af byggevaren, der er beskrevet i bilaget, og den
variantproduktion, der er angivet i bilaget.

Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand
Gregersensvej 3
2630 Taastrup

PROD Reg. nr. 7036

Telefon (mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14): 72 20 30 40
Mail: kontakt@godkendttildrikkevand.dk
web: www.godkendttildrikkevand.dk

Bilag til Godkendelse nr. 03/00062
Versioner af byggevaren omfattet af godkendelsen
Overordnede informationer om byggevaren
Brand navn

Produktnavn

Wavin

metalfittings

Versioner
Varetekst

SAP kode

1/2" vinkel f/koblingsdåse
3/4" x 1/2" x 3/4" tee np/mf/np
3/4" x 3/4" x 1/2" tee np/np/mf, messing
3/4"x1/2"x3/4" tee np/mf/np m/2x1/4" st.
3/4"x3/4"x1/2" tee np/np/mf m/2x1/4" st.
3/4"x3/4"x3/4" tee np/np/np m/2x1/4" st. (testversion)
3/4" vinkel np/np
3/4" vinkel mf/np, messing
3/4" tee np/np/np, messing

Katalog kode
4055032
4054772
4054774
4054777
4054778
4054779
4054752
4054760
4054769

0661002
0626116
0626118
0626128
0626129
0626130
0626020
0626050
0626111

Byggevaren kan alene produceres med variantproduktion inden for følgende spekter:
Produktspekter for omfattede variantprodukter
DN
Mindste
Største
Længde
Mindste
Største

1/4”
3/4”
22 mm
52 mm
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