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TEST  REPORT 
 
 
 
Test subject   :                     PE80 blue   -   PE80 blue plates   10 cm x 10 cm 

                                               
                                              Producer : AGRU Kunstofftechnik GmbH,Ing.Pesendorferstr.31,A-4540 BAD HALL,  
                                                                   Österreich 
                                                                
Applicant      :                      AGRU Kunstofftechnik GmbH,Ing.Pesendorferstr.31,A-4540 BAD HALL,  Österreich  
 
Sample receipt date      :    10.03.2008         
Test completion date    :     11.04.2008   
 
Sampling information  :     Sampling was made by the aplicant 
Subcontractor information  :    --- 
 
Condition  of  migration testing : 
     Date of starting migration testing      :   25.03.2008,  
     Date of  ending migration testing       :   11.04.2008 
     Description of samples                         :   The surface of blue plastic  comes into contact with drinking water 
     Temperature of testing                        :   23 °C 
     Number of samples                              :   4 pcs.  
     Sample No.1 :  PE-HD blue plates   
     Area of sample No.1 :  432 cm2, 
     Volume of testing  water : 300 cm3 

     Sample No.2 :  PE-HD blue plates   
     Area of sample No.2 :  432 cm2, 
     Volume of testing  water : 300 cm3 

 
 
Test results :  
 
 

Measured value in extract     
  
Indicator Unit 

Extraction 
Limits 

RG  SR  
354/2006 

 
K72

23 ;1 K72
23 ;2 K72

23 ;3 
Used method Test type 

 
Flavour 
 

 
degree 

 
1 - 2 

 
2 

 
2 

 
1 STN EN 1622 

 
N 

 
 
 

K72
23 ;1  -  aritmethic mean of the concentration parallel testing 1st.migration test at 23 °C for migration time 72 hour 

K72
23 ;2  -  aritmethic mean of the concentration parallel testing 2nd.migration test at 23 °C for migration time 72 hour 

K72
23 ;3  -  aritmethic mean of the concentration parallel testing 3rd.migration test at 23 °C for migration time 72 hour 
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Compliance/non-compliance with requirements  : 
 
  The evaluation of the product PE80 blue was made pursuant to : 

• Regulation of the Government  of the Slovak Republic No. 355/2007 Coll., § 18 Products assigned for 
the contact  with drinking water 

• Regulation of the Ministry of Health of the Slovak Republic No.550/2007 Coll., about details and 
requirements  for the products  assigned for the contact  with drinking water 

• Regulation of the Government  of the Slovak Republic No.354/2006 Coll. 
 
 
For the testing of the health evaluation of the product PE80 blue is critical the flavour degree  of the 3rd sample 
extraction (K72

23;3). 
 
The flavour degree of the  3rd. extraction of the testing samples  (K72

23;3)  meets  the requirements of the  
Regulation of the Government  of the Slovak Republic No. 354/2006 Coll.  
 
 
 
Notice : Our statement only applies to the materials of the submitted product sample and the conclusion  arising 
from this investigation  can only be applied to the other products of the same type if their composition and 
properties fully correspond with the product sample tested by us.  
 
Opinions and interpretations of results :       - - - 
 
 
Used abbreviations :    A  - Accredited test , N – Non-accredited test  
 
 
 
The testing and measuring devices  used for the tests were calibrated and verified pursuant to  metrological regulations in 
force. 
The test results apply only to the subject  of the test and do not replace any other documents (e.g. administrative 
documents) requested by state professional supervisory authorities according to special regulations. This Testing 
Certificate can only be reproduced as a whole ;  its parts can only be reproduced upon a written consent of the testing 
laboratory.The reults shown in this document refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retain 3 month only. 
 
 
 
The date of  the testing certificate produce        :           17.04.2008 
 
 
 
The signature of the responsible  person            :          Ing.  Hudec Jozef 
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Sir Winston Churchililaan 273 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

The Netherlands 

Tel. +31704144400 

Fax +31 704144420 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
kiwa 

Kiwa ATA ki1lVa
K76459 Partner for progress 

Issued 2013-01-15 

Replaces n.a. 

Page 1 of 2 

Hydroclick System 

STATEMENT BY KIWA 
Based on pre-certification tests as weil as periodic inspections by Kiwa, each product referred to 
in this certificate and marked with the Kiwa-ATA-mark as indicated under "Marking", supplied by 

Agru Kunststofftechnik GmbH 
is considered, at delivery, to comply with the Kiwa-ATA-criteria, as laid down in the Kiwa-ATA
certification agreement number K76459. 

~.IJ,wu.... 
l/ 

Bouke Meekma 
Kiwa 

This certificate is issued in accordance with the "Kiwa-Regulations for ATA Product Certification: 
2004" dated 1 December 2004. 

This certificate consists of 2 pages. 
Publication of the certificate is allowed. 

Company 

Agru Kunststofftechnik GmbH 

Ing. Pesendorferstrasse 31 

A-4540 BAD HALL 

Austria 

Tel. +43 (0) 7258 7900 
Fax+43 (0) 7258 3863 
office@agru.at Certificationprocess 
www.agru.at consists of initial and 

regular inspection of: 
• quality system 
• product 

http:www.agru.at
mailto:office@agru.at
http:www.kiwa.nl
mailto:info@kiwa.nl
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KiwaATA 	 K76459 
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Hydroclick System 
PRODUCT SPECIFICATION 
This certificate covers the Hydroclick System consisting of a sheet with one side CLiCK and distance studs and the CLiCK profile. The 
sheets are extruded in one process by calendaring technology and are connected by extrusion welding. 

APPROVAL 
The products are approved on the basis of the requirements set in the "Regeling materialen en chemicaliiin drink- en warm 

tapwatervoorziening" (Regulation materials and chemicals for drin king water and warm tap water supply; published in the Government 

Gazettel. 

ATA-CRITERIA 
The ATA-product certification is based on two main criteria. It should permanently comply with the: 

product recipe approved during the assessment procedure. This recipe is not to be changed without prior approval by Kiwa following 

the Kiwa-ATA-approval procedure. 

specific product requirements (see "ATA-PRODUCT REQUIREMENTS"I. 

ATA- PRODUCT REQUIREMENTS 


For this product is relevant the positive list mentioned in the "Regeling materialen en chemicaliän drink- en warm tapwatervoorziening" 


(published in the Government Gazettel. 


After 30 days of the migration test, according NEN-EN 12873-1, the maximum tolerable concentration in drinking water (MTCd,inking w"e,l, 


the determined migration in mass per unit area multiplied with the applicable conversion factorl of the following substances or parameters 


may not exceed the numerical values mentioned behind. 


TOC 2 mg/I; 

The remaining valid MTC's are, with respect to confidentiality, laid down in the non public appendix with certification agreement K76459 

APPLICATION AND USE 

'Hydroclick system' is used for the lining of potable water tanks and water cellars. 


MARKING 

Design of the required Kiwa-ATA-certification mark: 

"KIWA ~", in- ink or seal. 

Location of the mark: 


On the packaging. 


Mandatory marks: 

"KIWA~'" 
"Hydroclick System"; 


"K76459". 


RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMERS 

1. 	 Check at the time of delivery whether: 

1.1 	 the supplier has delivery in accordance with the agreement; 

1.2 	 the mark and the marking method are correct; 

1.3 	 the products show no visible defects as a result of transport etc. 

2. 	 If you should reject a product on the basis of the above, please contact: 

2.1 	 Agru Kunststofftechnik GmbH 


and, if necessary, 


2.2 	 Kiwa N.V. 

3. 	 Consult the supplier's (processingl guidelines for the proper storage and transport methods. 

4. 	 Check whether this certificate is still valid by consulting www.kiwa.nl/ata. 

www.kiwa.nl/ata
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C0121290

Note: Additions shall not be made to this document without prior evaluation and acceptance by NSF International.

NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105-9723 USA
1-800-NSF-MARK / 734-769-8010

www.nsf.org

1 of 1

OFFICIAL LISTING

NSF International Certifies that the products appearing on this Listing conform to the requirements of  

This is the Official Listing recorded on November 22, 2013. 

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing. Pesendorfer Str. 31
A-4540 Bad Hall
Austria

Ball Valves

Fittings

Liners

NSF/ANSI Standard 61 - Drinking Water System Components - Health Effects 

43 7 258 790 0

Facility: Bad Hall, Austria

Facility: Bad Hall, Austria

Mechanical Devices

Pipes and Related Products

Protective (Barrier) Materials

                                                                            Water      Water     

                                                                          Water   Water        

                                          Water                                        Water     Water     

                                                                            Contact    Contact

                                                                          Contact Contact

                                          Contact                                      Contact   Contact

Trade Designation                             Size                          Temp       Material  

Trade Designation                             Size                        Temp    Material     

Trade Designation                         Size Restriction                             Temp      Material  

PE100/4710 Black Ball Valve 1/2" - 8" CLD 23 MLTPL

1/2" - 8" CLD 23 PE

3/4" - 12" CLD 23 PE

3/4" - 12" CLD 23 PE

PE100/4710 black IPS End Cap 3/4" - 12" CLD 23 PE

3/4" - 12" CLD 23 PE

2"x1 1/2" - 12"x10" CLD 23 PE

PE100/4710 black IPS Tee 3/4" - 12" CLD 23 PE

HDPE Blue Hydroclick System >= 1000 L CLD 23 PE

                       

                       

                      

                      

                        

                      

             

                            

                            

                           

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                   

PE100/4710 black IPS E-
Coupler

PE100/4710 black IPS Elbow
45°

PE100/4710 black IPS Elbow
90°

PE100/4710 black IPS Flange
Adaptor

PE100/4710 black IPS Reducer
Concentric
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Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen 
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung 
Wasserversorgung." 

GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke 
rke für Produkte der Gas- und 

Wien, am 29. April 2020 

QVGW 
ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG 
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH 

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 

__ A-1010 Wien, Schubertring 14 

I tV''fv 
Telefon: +43/1/5131588-0" / Telefax: +43/1/5131588-25 

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.af 

Akkreditiert durch das Bundesministerium 
G E P R U F T für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort \ 

ÖVGW-Zertifikat 
über die Verleihung des Rechtes 

zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser 

Registrierungsnummer 

W 1.830 

Geltungsdauer 

bis Ende April 2023 

lnhaber• Vertrieb in Österreich 

AGRU Kunststofftechnik GmbH 
lng.-Pesendorfer Straße 31 
4540 Bad Hall 

Hersteller 

AGRU Kunststofftechnik GmbH /  AT 

Prüfungsart 

Erstprüfung 

Prüfbericht 

1901273 vom 10, März 2020 

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien 

o  QS-W 300 Ausgabe Jänner 2019, Anhang M.2  

Produkt 

Trinkwasserbehältersanierungssystem mit der 
Bezeichnung 

AGRU  PE  80 blau bestehend aus Abstandplatte 
„alte" Form,  HYDRO  + Betonschutzplatte und 
Halbzeugplatte & Schweißdraht 
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   1 (1)  

Datum   

2022-02-23   
    

    

Håkan Sandström / Sara Rensbo 
VA-ingenjörer 
0640-161 00 
kundcenter@krokom.se 

  

 
 

 

Krokoms kommun | Postadress 835 80 Krokom | Besöksadress Frisörvägen 6 
Tel. 0640-161 00     | kundcenter@krokom.se | www.krokom.se  
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Kartlägga lämpliga material för livsmedelshantering för behandling av 
reservoarens insidor 
 

I Krokoms kommun, Jämtlands län, har Krokom Vatten startat ett projekt som går 
ut på att se över invändigt materialval vid renoveringar av vattenreservoarer. 

Vi själva har behov av att öka kunskapen inom materialval vid kontakt med 
dricksvatten. Vi har därför startat upp ett projekt för att få en överblick av olika 
kommuners erfarenheter av att renovera vattenreservoarer. Livsmedelsverket har 
inte fastställda direktiv och Sverige saknar därför krav på godkända material i 
kontakt med dricksvatten. 

Projektets målsättning är att samla erfarenheter från dricksvattenproducenter, som 
under senare tid har genomfört eller planerar att genomföra renoveringsarbete av 
reservoarer. Samtidigt genomförs en litteraturstudie av europeiska typgodkända 
material och produkter i kontakt med dricksvatten. Den samlade erfarenheten 
kommer att sammanställas i en rapport som blir offentlig. Tidsplanen är att 
genomföra intervjuerna under våren och sammanställa rapporten senast juni 2022.  

De tre områdena som typgodkännandena måste reglera oberoende av 
materialkategori är: 

1 Minimera urlakning av ämnen till dricksvattnet 

2 Påverkan av lukt och smak 

3 Biofilms bildning  

Ni är en av ett tiotal kommuner som vi har valt ut där konsultföretaget Lektus 
Jörgen Strömberg med underkonsulten Andreas Woldegiorgis (Native Savantes 
group AB) kommer att kontakta er för vår räkning.  

Intervjufrågor kommer att skickas till er innan kontakt tas, förutsatt att ni vill bidra 
med era erfarenheter till projektet. Vi önskar därför ett svar senast den 2 mars på 
om ni vill delta och gärna då kontaktuppgifter på den person som kan delta i 
intervjun. 

Speciella önskemål om sekretess måste framgå om ni deltar. 

Vi, Håkan och Sara, hoppas att ni vill vara med och bidra med er erfarenhet till 
andra kommuner. 
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Frågenenkät utskickad till VA-huvudmän 2022-03-16 

Fråga 1; Hur många personekvivalenter (PE) är kopplade till era dricksvattenverk? 

 

Fråga 2; Hur arbetar ni som organisation generellt (på ett övergripande sätt) för att 
säkerställa att Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) §5 skall följs. (beskriv 
instruktion)? 

 

Fråga 3; Har ni utfört nybyggnation eller ombyggnation av erat vattenproduktions- och/eller 
distributionssystem de senaste 5 åren? (Det går även bra att referera till 
ombyggnationsprojekt som är upp till 10 år gamla). 

 

Fråga 4; Har ni i närtid planerade ny- eller ombyggnadsprojekt av era 
produktionsanläggningar och/eller era distributionssystem för dricksvatten? 

 

Fråga 5; Om ja på fråga 4, hur har ni förhållit er till val av material och kemiska produkter 
som kan komma i kontakt med dricksvatten? Vilka krav på typgodkänannden och 
information har ni ställt på entreprenörer och leverantörer? Hur har dessa krav (i avsaknad 
av lagkrav/myndighetskrav) tagits fram? 

 

Fråga 6; Om ja på fråga 5, hur avser ni förhålla er till val av material och kemiska produkter 
som kan komma i kontakt med dricksvatten? Vilka krav på typgodkänannden och 
information har avser ni ställa på entreprenörer och leverantörer? 

 

Fråga 7; Finns det materialkategorier som ni allmänt identifierat som särskilt problematiska 
m a p kontakt med dricksvatten (urlakning, påverkan på lukt/smak, mikrobiell tillväxt),  t ex 
cementbaserade material, metaller, coatings, elastomerer, smörjmedel eller andra 
produkter? 

 

Fråga 8; Hur ser erfarenheterna med att begära underlagsdata för materialen/produkterna 
ifrån leverantörerna ut, skiljer det sig mellan svenska och utländska leverantörer? 

 

Fråga 9; Om ja på fråga 4 eller 5. Vilket stöd (specifik kompetens) i utvärderingar av 
underlagsdata från leverantörer (material/kemiska produkter) har ni identifierat ett behov av 
(som ej finns inom eran organisation)? 

 

Fråga 10; Om ja på fråga 4 eller 5. Har ni kunnat begagna er av hjälp ifrån Miljöavdelningen 
på kommunen vad gäller bedömningen av kemiskt innehåll i material och produkter? 



Fråga 11; Om ja på fråga 4 eller 5. Har man på kommunal nivå ”förbudslistor” avseende 
ämnen/ämnesgrupper som ”inte får förekomma”, t ex ämnen från EU:s kandidatlista mm? 
Om "Ja," finns det möjlighet att ta del av denna typ av "förbudslistor"? 

 

Fråga 12; Om ja på fråga 4 eller 5. Utöver (material)kompabilitet i enlighet med SLVFS 
2001:30, ställer man i samband med förfrågningsunderlag för entreprenader, andra krav, t 
ex avseende mer allmänna miljöegenskaper (PBT t ex), teknisk livslängd, klimatavtryck mm, 
vad gäller val av material och kemiska produkter? 

 

Fråga 13; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur hanterar ni val av material för köldutsatta 
anläggningar? Har ni erfarenheter från material och produkter som ej klarat 
vinterförhållanden på platsen. Finns det (köld)tester som material och produkter skall vara 
godkända enligt enligt er erfarenhet? 

 

Fråga 14; Om ja på fråga 4 eller 5. Vilka typgodkännanden för material och kemiska 
produkter som entreprenörer avser att använda kräver ni innan arbetet kan påbörjas? 

 

Fråga 15; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni på att säkerställa att material och 

kemiska produkter, i kontakt med dricks- och råvatten, som ni använder eller avser att 
använda, har låg eller obefintlig lakbarhetet i rå- och/eller dricksvattenvatten (pH ca 5,5-
8,5)? 

 

Fråga 16; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni på att säkerställa att material och kemiska 
produkter, i kontakt med dricks- och råvatten, som ni använder eller avser att använda, ej 
ger en påverkan på lukt och/eller smak på dricksvatten. 

 

Fråga 17; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni på att säkerställa att material och kemiska 
produkter som ni använder i kontakt med dricks- och råvatten, eller avser att använda, ej ger 
en påverkan vad gäller biofilmsbildning och mikrobiell tillväxt? 

 

Fråga 18; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni på att säkerställa att material (framförallt 
varor) enligt REACH (EG 1907/2006) som ni använder eller avser att använda i kontakt med 
rå- och/eller dricksvatten, ej innehåller ämnen från EU:s kandidatlistan? 

 

Fråga 19; Om ja på fråga 4 eller 5. I avsaknad av svenska standarder för typgodkännande av 
material i kontakt med dricksvatten, vilka utländska standarder för typgodkännande har ni 
erfarenhet av t ex;  

UBA/KTW-BWGL, 

UBA/KTW-DVGW (EN12873, EN 1420 och EN 1622), 



Coating Guideline (EN 16421, EN 12873, EN 1420 och EN 1622), 

Elastomer Guideline (för silikoner och termoplastiska elastomerer) (EN 16421, EN 12873, EN 
1622, & EN 1420) 

Lubricant Guideline (EN 12873, EN 1622, & EN 1420), 

KWA/UBA guideline för metaller (DIN 50930-6, EN 15664), 

DVGW/UBA guideline för cementbaserade material (W347), 

KIWA Water Mark (The Kiwa Watermark certifications and evaluation guidelines), 

4MS 

mfl.? 

 

 

Fråga 20; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni på att säkerställa att material (framförallt 
varor) enligt definitionen i REACH (EG 1907/2006) som ni använder eller avser att använda i 
kontakt med rå- och/eller dricksvatten som innehåller kandidatlisteämnen > 0,1 % (vikt/vikt), 
är notifierade av leverantören enligt kraven i SCIP (2008/98/EG, avfallsdirektivet, artikel 9.1-
9.2) ? 

 

Fråga 21; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni för att säkerställa att kemiska produkter 
enligt definitionen i REACH (EG 1907/2006) som ni använder eller avser att använda i kontakt 
med rå- och/eller dricksvatten ej innehåller ämnen i halter över vad som föreskrivs i bilaga 1 
av SLVFS 2001:30 eller ämnen som riskerar att lakas ur i halter över vad som föreskrivs i 
bilaga 1 av SLVFS 2001:30  (t ex vinlyklorid, epiklorhydrin, akrylamid, bly, nickel mfl)? Lägg 
gärna in förklaringar till fler ämnen som specificeras och eventuellt halter. 

 

 

Fråga 22; Om ja på fråga 4 eller 5. Hur arbetar ni på att säkerställa att kemiska produkter 
enligt definitionen i REACH (EG 1907/2006), som ni använder eller avser att använda i 
kontakt med rå- och/eller dricksvatten, endast innehåller ämnen som upptagits på 4MSI's 
bruttolistor?  

se t ex https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2020-
02/Annex%202B_Introduction%20on%20Positive%20Lists%20for%20Organic%20Materials.p
df 

 

Fråga 23; Egna kommentarer och erfarenheter från ombyggnation/nybyggnation, samt 
reflextioner tas tacksamt emot. 

 

Fråga 24; Har ni kontrollprogram samt krav på verifikation av ”noll” urlakning efter 
byggnation? Ställdes det krav i upphandlingen kring tester, kemiska analyser efter 
slutmontering. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2020-02/Annex%202B_Introduction%20on%20Positive%20Lists%20for%20Organic%20Materials.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2020-02/Annex%202B_Introduction%20on%20Positive%20Lists%20for%20Organic%20Materials.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2020-02/Annex%202B_Introduction%20on%20Positive%20Lists%20for%20Organic%20Materials.pdf


Fråga 25; Önskar ni att era svar beläggs med sekretess? Gäller det alla svar och eran 
medverkan eller specifika svar? Specificera! 

 

Fråga 26; Har ni möjlighet att via ett teams-eller skypemöte kan gå igenom frågorna och 
eran erfarenheter, tankar och reflexioner? 

 

Fråga 27; Något övrigt? 
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Hälso- och miljöbedömning av material i kontakt med dricksvatten 
 
Syfte  
Enligt lagstiftningen är den som producerar eller distribuerar dricksvatten ansvarig för att  
dricksvattnet inte innehåller skadliga ämnen i högre halter än nödvändigt. (SLVFS 2001:30). 
Syftet med denna rutin är att undvika oönskade kemikalier eller ämnen som kan ha negativ 
inverkan på dricksvattnets kvalitét. 
 
När skall rutinen användas 
Rutinen skall användas vid granskning av nya material/kemiska produkter avsedda att 
användas i direkt kontakt med dricksvatten, från intagen i vattenverken till 
förbindelsepunkterna till fastigheterna.  
 
Hänsyn måste även tas till indirekt påverkan av material som byggs in under t.ex. betong som 
riskerar att tränga/diffundera igenom betongen. I reservoarer ska även ytskikt1 ovanför högsta 
vattenlinjen granskas.  
 
Den gäller såväl entreprenader som arbeten i egen regi. Rutinen gäller hälso- och 
miljöbedömningar, men inte tekniska aspekter som hållbarhet, möjlighet till anslutningar eller 
reparationer m.m. Sådan teknisk information om produkten ska gå till Teknik och Material-
gruppen. Rutinen gäller inte heller arbetsmiljörelaterade frågor.  
 
Ärenden gällande nya material avsedda att användas i direkt kontakt med dricksvatten ska 
hanteras enligt processen för ärendehantering som finns beskriven i de tre 
egenkontrollprogrammen, kap 5.5. Ärenden ska registreras i artvise, i e-tjänsten Ledningsnät- 
material- och teknikutredning. Ärendet kommer därefter hanteras av beredningsgruppen som i 
sin tur delegera ärendet till en huvudägare i aktuell arbetsgrupp med hänvisning till rätt 
kompetens och behov.  
 
Ansvar 
Produktionscheferna för vattenverken (VL och VN) ansvarar för att rutinen följs vid åtgärder i 
driften. För driftåtgärder på dricksvattennätet är det respektive enhetschef (LR, LP, LT) som 
är ansvarig. Vid ny- eller ombyggnadsprojekt (investeringsprojekt) ansvarar projektledaren 
(PI) för att rutinen följs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Med ytskikt avses målarfärg eller annan beläggning på väggar och tak. 
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Val av material och kemiska produkter 
I första hand ska av SVOA redan godkända material användas, dessa material är godkända 
genom krav ställda i upphandling. Materialen finns med i LM:s lagerkatalog.  Nya material 
ska granskas enligt följande:  
 
Underlag för granskning 
Leverantören av kemikalier eller material ska ta fram dokument och underlag enligt SVOA:s 
Checklista för leverantörer, bilaga 1. 
 
Projektledare/ansvarig/den som vill använda produkten ska: 

• Ge en kort beskrivning av hur och var materialet kommer att användas och en 
uppskattning av mängdbehov.  

• Redovisa möjligheten att använda andra likvärdiga produkter eller alternativa 
lösningar 

• Redovisa yt/volymförhållande  
• Svara för att leverantörens dokumentation avser rätt produkt  
• Svara för att certifikatens giltighet inte har gått ut 

 
Granskning/Bedömning 
Gruppen Hälsa och Miljö gör en granskning av det inlämnade materialet och bedömer risken 
för påverkan av dricksvattenkvalitén. Granskningen dokumenteras enligt nedan.   
 

• SDB kontrolleras vad gäller ingående ämnens andel, och om alla ingredienser är 
deklarerade. Annars begärs kompletterande lista över produktens sammansättning.  

• CLP-märkningen, som ska finnas med i listan över ingredienser (punkt 3 i SDB) 
kontrolleras.  

• De ingående ämnena checkas av mot  
o REACH bilaga XVII 
o REACH:s kandidatförteckning 
o Kemikalieinspektionens priodatabas  
o Ramvattendirektivets prioriterade ämnen  
o SIN LIST 

 
Annat som beaktas är : Källa: 
Livsmedelsverkets LIVSFS 2011:7, https://www.livsmedelsverket.se/globalasse

ts/om-oss/lagstiftning/forpackn---matrl-i-
kontakt-m-livsm/livsfs-2011-7-kons.pdf 
 

Positivlistor från 4MS, https://www.umweltbundesamt.de/en/topics
/water/drinking-water/distributing-drinking-
water/approval-harmonization-4ms-
initiative 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/forpackn---matrl-i-kontakt-m-livsm/livsfs-2011-7-kons.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/forpackn---matrl-i-kontakt-m-livsm/livsfs-2011-7-kons.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/forpackn---matrl-i-kontakt-m-livsm/livsfs-2011-7-kons.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/approval-harmonization-4ms-initiative
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/approval-harmonization-4ms-initiative
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/approval-harmonization-4ms-initiative
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/approval-harmonization-4ms-initiative
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Tyska UBA:s kriterier och guidelines. https://www.umweltbundesamt.de/en/topics
/water/drinking-water/distributing-drinking-
water/guidelines-evaluation-
criteria#textpart-1 

Underlag för val av material i kontakt med 
dricksvatten, där bland annat olika länders 
certifieringar och teststandarder beskrivs. De 
viktigaste certifieringarna är: 
Certifiering enligt DVGW: W270, W347, 
KTW, Tyskland 
Certifiering enligt ANSI NSF standard 61, 
USA 
Godkendt til drikkevand, Danmark 
Kiwa Watermark, Holland 

SVU rapport 2015-24 

Explizits databas Kemiska Ämnen som 
SVOA prenumererar på. Login krävs. 
 

Kemiska ämnen (kemiskaamnen.se) 

FCCdb: Food Contact Chemicals database https://zenodo.org/record/4296944#.YEI_Q
3dFwuV 
 

Threshold of Toxicological Concern (TTC) 
används som gränsvärden och jämförs mot 
beräknade halter som kan antas migrera till 
dricksvattnet. 

WHO | Threshold of Toxicological Concern 
(TTC) 

 
PM och dokumentation 
Granskningen dokumenteras ämne för ämne i en excelfil för varje produkt (använd Mall för 
materialbedömning). Lägg även in namnen på alla certifikat och dokument samt logga 
eventuella mailkonversationer, telefonsamtal, frågor och svar i mallen.  
 
Resultatet sammanfattas i ett PM (använd Mall för PM) som efter godkännande av 
arbetsgruppen Dricksvatten och Material skickas till Styrgruppen för beslut.  
 
All bakgrundsdokumentation sparas i en mapp, separat för varje produkt, tillsammans med 
excelfil och PM. Mappen sparas på SharePoint ytan Ärendehantering Ledningsnät  
 
Beslut  
Styrgruppen för material och teknik tar det slutliga beslutet om godkännande. Granskade 
produkter förs in i Lista över godkända material, listan sparas på SharePoint ytan 
Ärendehantering Ledningsnät. Material som få avslag förs i separat lista med Icke godkända 
material som sparas på samma SharePoint yta som ovan. Listan med godkända material ska 
finnas tillgänglig på Aqvanet under Styrning Ramverk.  
 

https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/guidelines-evaluation-criteria#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/guidelines-evaluation-criteria#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/guidelines-evaluation-criteria#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water/distributing-drinking-water/guidelines-evaluation-criteria#textpart-1
https://www.kemiskaamnen.se/start
https://zenodo.org/record/4296944#.YEI_Q3dFwuV
https://zenodo.org/record/4296944#.YEI_Q3dFwuV
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/TTC/en/
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/TTC/en/
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     Bilaga 1 

1 
 

 

SVOA:s Checklista för leverantörer - Underlag för granskning av 
nya material i kontakt med dricksvatten 

Gruppen Dricksvatten och Material på SVOA granskar alla nya material och kemiska 
produkter avsedda att användas i direkt kontakt med dricksvatten, från intagen i vattenverken 
till förbindelsepunkterna till fastigheterna. Granskningen görs ur hälso- och miljösynpunkt 
och följer SVOA:s MQ-rutin.  Hälso- och miljöbedömning av material i kontakt med 
dricksvatten, 2021-11-17. Den gäller såväl entreprenader som arbeten i egen regi. Rent 
tekniska aspekter av produkten granskas inte av Dricksvatten och Material. 
 
För att en bedömning av produkten ska kunna göras begärs följande underlag in (ett ja ska 
styrkas med ett bifogat dok eller beskrivning i anm och ett nej motiveras i anm):  
  
Produktnamn: 

Företag: 

Uppgiftslämnare (namn och kontaktuppgifter): 

 

Datum: 

Ja/Nej Dokument som bifogas  Anm. 

 Produktblad  

 Säkerhetsdatablad. Två SDB behövs för 
tvåkomponentsystem. Ange i kolumnen Anm om 
SDB tar upp ALLA ingående ingredienser. 

 

 Om produkten innehåller ämnen som inte anges i  
SDB bifogas en fullständig förteckning av dessa. 
Uppgifterna kan, om så krävs, behandlas 
konfidentiellt. 

 

 Miljödeklaration  

 Är produkten accepterad eller rekommenderad av 
Byggvarubedömningen. Om ja, bifoga intyg. 

(Om inte måste leverantören se till att få produkten 
klassad i BVB)  

 

 Certifikat och/eller typgodkännanden för användning 
av produkten i kontakt med dricksvatten  

 

 Referenser till tidigare utförda arbeten i kontakt med 
dricksvatten. 
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Om produkten innehåller ämnen som är reglerade enligt REACH eller finns med i 
nedanstående listor eller databaser ska ämnena anges med namn och CAS-nr.  
 

Ja/Nej Övriga uppgifter Ange ämnesnamn 
inkl. CAS-nr 

 Ingår ämnen som är reglerade enligt REACH 
bilaga XVII?  
https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-
under-reach 

 

 Ingår ämnen som finns på REACH:s 
kandidatförteckning?  
https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table 
 

 

 Ingår U-ämnen enligt Kemikalieinspektionens 
Prio-verktyg?  
http://www.kemi.se/prio-start 
 

 

 Ingår Prioriterade ämnen enligt 
Ramvattendirektivet? 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&from=EN 
 

 

 Ingår ämnen på SIN LIST? 
http://sinlist.chemsec.org/ 
 

 

 
 

https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
http://www.kemi.se/prio-start
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN
http://sinlist.chemsec.org/
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DECLARATION OF PERFORMANCE
N° 140107DOP-1504-2

1. Unique identifcable code of the product-type: Evercrete® Vetrofuid

2. Intended uses:

Surface protection systems for concrete according to principles:

1.2 – 5.2

3. Manufacturer:

Ecobeton Italy srl - Via G.Galilei, 47 - Costabissara (VI) - Italy
 Tel.: +39.0444.97.18.93 - Fax: +39.0444.97.18.96

 www.ecobeton.it  info@ecobeton.it

4. Authorised representative: -

5. Systems of AVCP: System 2+ (System 4 for Fire resistance)

6. Harmonised standard: EN 1504-2

Notifed body: N.1381

7. Declared performances:

Charateristics Performance Harmonized technical
specifcations

Abrasion resistance Improvement > 30%

EN 1504-2

Ca p i l l a r y a bso rp t io n a nd wa t e r
permeability

w ≤ 0,1 kg/m2 h 0,5

Chemical resistance (absorbing mean) No visible defects
Thermal compatibility (freeze-thaw) ≥ 1,5 MPa
Impact resistance Class III
Adhesion strength by pull-of ≥ 1,5 MPa
Fire classifcation A1
Depth of penetration Class II
Dangerous substances check MSDS

The performance og the product identifed above is in conformity with the set of declared performances. This 
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole 
responsibility of the manufacturer identifed above.

Costabissara  04/02/2022                                                                         Signed fo and on behalf of the manufacturer by: 

(Alberto Carollo – CEO)    

                                                                                                                                                                             

Declaration of Performance n° 140107DOP-1504-2 rev.: 2022   

mailto:info@ecobeton.it
mailto:info@ecobeton.it
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Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

  C900385 
 

Typgodkännande C900385 | utgåva 2 | 2022-02-21                         
 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

Box 857, 501 15 Borås 
     +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se 
 142176     
 Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat. Sida 1 (2) 
2019-02-22 
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ECO ALL IN ONE 

Innehavare/Utfärdat för 

CoreWorld AB 
Flugsnapparevägen 1, SE-632 33 Eskilstuna 

Produktbeskrivning 

ECO ALL IN ONE är en enkomponents mineralisk tätslamma. 

Avsedd användning 

För beläggning invändigt av reservoarer, behållare eller liknande anordningar för förvaring av dricksvatten. 

Handelsnamn 

ECO ALL IN ONE 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande. 

 
Produkten har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten samt  
att  inte främja mikrobiell tillväxt eller ha negativ inverkan på vattnets färg, lukt eller smak.    
 
Typgodkännande innefattar inte produktens övriga egenskaper. 

Tillhörande handlingar 

Produktdatablad, ECO ALL IN ONE. Daterad 2020-02-25. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: 210-21-0055, Kontrollorgan: RISE 

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 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: 
Fabriksbeteckning 10720. 
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Märkning 

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

Innehavare  
Fabriksbeteckning  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

CoreWorld AB 
10720 
ECO ALL IN ONE 
nr/datum 
C900385 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport K-334932-20-WR från Hy. 

Kommentarer 

Produkten har utvärderats enligt W 347 “Code of Practice Hygiene requirements for cement-bound materials 
intended for use in drinking water supply systems – testing and evaluation” 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-01-19. 
 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2027-01-18. 

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. 

Martin Tillander  
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