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VILPE frånluftshuv, Villahuv 

Innehavare/Utfärdat för 

VILPE Oy 
Kauppatie 9, FIN-65610 Mustasaari, Finland 

Produktbeskrivning 

Frånluftshuv med invändig kanaldimension Ø 125 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm eller Ø 250 mm. 
Frånluftshuvarna är isolerade med uretan/mineralull/cellplast samt svep av polypropen (PP). 
Frånluftskanalen är tillverkad av stålplåt. Regnhatten är tillverkad av polypropen (PP). Frånluftshuvarna 
används tillsammans med genomföringssats huvudsakligen tillverkad av polypropen med tätningar av EPDM. 

Avsedd användning 

Frånluftshuv med genomföring för installation på yttertak.  

Handelsnamn 

VILPE frånluftshuv P-Serie, VILPE Villahuv 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 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):  

Imkanal* 5:5332 
Fuktsäkerhet 6:53,  1:a stycket 
 

* Gäller anslutning till frånluftskanal från kök i bostäder och andra utrymmen med hushållsspis. 
   Ventilationsrör för imkanal ska isoleras med minst 30 mm stenull upp till nivå ovanför taktäckning.  

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning VILPE XL undertaksbeslag och Imkanalsmontage, T80056 D 
Monteringsanvisning takpannor, T80011 B 
Monteringsanvisning Universal plåtprofil, del av T80012 B 
Monteringsanvisning papptak, del av T80012 B 
Monteringsanvisning profilerad plåtpanna, T80029 C 
Monteringsanvisning Classic Vino 2K för bandtäckt plåt och papptak, T80073 
Monteringsanvisning XL för takpannor och profilerad plåt, T80168 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Enligt kontrollavtal A-1021-19 daterat 2022-12-23 , Kontrollorgan: Eurofins Expert 
Services Oy 

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 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, Finland 

Märkning 

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

Frånluftshuven märks med:  

Innehavare   
Löpande tillverkningsdatum 

VILPE Oy, Finland  
datum 

  

Emballage märks med: 
Innehavare 
Artikelnummer 
Löpande tillverkningsdatum 
Dimension 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 

 
VILPE Oy 
nummer 
datum 
dimension 
5240/93 

 t 
1002 
RISE 
Eurofins 

Bedömningsunderlag 

Rapport 93B14106 från SP, rapporter RTE52559-96, RTE 56298-95 och VTT-S-10490-10 från VTT, Finland 
samt rapport EUFI29-22001215-/1 från Eurofins Expert Services, Finland. 

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 2017-02-09. 
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Giltighet 

Giltigt till och med 2028-03-05. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE 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 

 


