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WIJO TAKAVVATTNING  

Innehavare/Utfärdat för 

Wijo AB 
Box 26, SE-893 21 Bjästa, Sverige 
Organisationsnummer: SE556509750701 
Tel: +46 660266580, Fax: +46 660221320  
E-post: info@wijo.se ,  Hemsida: www.wijo.se  

Produktbeskrivning 

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 1,25 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Den varmförzinkade 
stålplåten skyddas av en polyesterbaserad färg (HBP) med en total tjocklek av ca 70 µm, (35 µm per sida). 

Avsedd användning 

Uppsamling och avledande av regnvatten och smältvatten från tak.  

Handelsnamn 

Wijo Takavvattning 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1, 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):  

BBR  
Installationer för dagvatten 6:642, 1:a stycket 
Utformning                                                                    6:644, 1:a meningen  

Tillhörande handlingar 

Wijo Monteringsanvisning, daterad 2013-09-10. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 100-94-0141, Kontrollorgan: RISE, Research Institutes of Sweden. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen 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 godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Wijo AB, Bjästa, Sverige 
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Märkning 

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 tillverkningsnummer  
Kontrollorgan 

Wijo AB, Bjästa 
t 
RISE Certifiering 1002 
Typbeteckning 
0061/02 
Stål + Zink + HBP  eller Aluzink             
nr.  
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter PX25225A, P700186 och P700186A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Rapport 6P06266 från RISE, Research Institutes of Sweden. 

Kommentarer 

Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-01-30. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2023-01-22. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric Kasem Bjelevac 
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