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Sertifikaatti Nro C1 63/01
Myönnetty 1.8.2001
Päivitetty 21.6.2018

VTT EXPERT SERV¡CES OY
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SK Tuote Oy
Valmistaa seu raavia Vl L PE vesikattota rvikkeita ja ra kenteiden
tuuletukseen tarkoitettuja tuotteita PP- ja HDPE-muoveista
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mittaa seu raavia

EP

DM-ku mista va mistettuja tiiviste itä
I

FELT-tiivisteet
RHS-tiivisteet
ROOFSEAL-tiivisteet
lattiakaivon tiivisteet
höyrynsulun tiivisteet
Tuotteiden ja niiden materiaalien ominaisuudet on määritetty mittojen, pinnan laadun ja UVsäteilyn kestävyyden osalta. Lisäksi on PP ja HDPE muoveista määritetty raaka-aineiden
hapetuksenkestävyys ja sulaindeksi. Kaivoista on lisäksi määritetty tiiviys.

SK Tuote Oy:n tässä sertifikaatissa mainitut tuotteet ovat jatkuvan ulkoisen laadunvalvonnan
piirissä valmistajan ja VTT Expert Services Oy:n välisen laadunvalvontasopimuksen
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mu

kaisesti.

Tämä sertifikaatti on voimassa 20.9.2018 saakka sillä edellytyksellä, että tuotteissa ei tapahdu
oleellisia muutoksia ja että valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:n välillä on voimassa oleva
laadunvalvontasopimus. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä,
www.WT-todistus.fi. Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kääntöpuolella.

. Sertifiointi ei koske moottoreita
Espoo 21.6.2018
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Sertifikaatin voimassaolon ehdot:
Sertifi kaatin vo i massaolo päättyy, jos tuotteet

si

i

rtyvät CE-merki

n nä

n

soveltamisalaan.

Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja
muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin
allekirjoituspäivänä.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT
Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen
korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista
tu otetta käytettäessä vä ittö mästi ta i e päsuorasti ai he utu u.
I

VTT Expert Services Oy:n tai Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n nimen
käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin
osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan
perusteella.
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