Typgodkännande med beslut om
tillverkningskontroll
0422/94

ISOVER Cleantec® mineralullsprodukter –
Invändig brandisolering av ventilationskanaler
Innehavare/Utfärdat för

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER
267 82 Billesholm, Sverige

Produktbeskrivning
ISOVER Cleantec® mineralullsprodukter av glas- eller stenull med fabriksapplicerat ytskikt för invändig
isolering av ventilationskanaler, branmotstånd klass EI 15-EI 60.

Avsedd användning
Invändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler gjorda av min. 0,9 mm tjock stålplåt.

Handelsnamn
ISOVER Cleantec®

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Brandmotstånd klass EI 15-EI 60
5:231
enligt tabeller i Tillhörande handling

Tillhörande handlingar
”ISOVER CLEANTEC® - BRANDISOLERING”, daterad 2022-04-07.

Kontroll
Tillverkningskontroll skall utföras enligt typgodkännandebevis 2706/92.
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 detta typgodkännande 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 typgodkännande.

Tillverkningsställe
Enligt typgodkännandebevis 2706/92.

Märkning

2021-06-21

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning enligt reglerna för CE-märkning.
Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (t), typgodkännandebevisets
nummer (0422/94) och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).
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Bedömningsunderlag
Rapporter nr. 94R12602 och 94R12556 samt utlåtande nr. 94R12607, P102775 och P102775C från SP.

Kommentarer
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat
sätt.
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2015-01-08, med
giltighetstid t.o.m. 2020-01-08.

Giltighet
Giltigt till och med 2027-04-18.
Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric
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