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SINTEF Byggforsk bekrefter at

Kodumaja trehusmoduler
er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk
som er angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen
Kodumaja AS
Ravila 61,
Tartu 51014, Estland
www.kodumaja.ee
2. Produktbeskrivelse
2.1 Generelt
Kodumaja trehusmoduler er et konstruksjonssystem basert
på fabrikkfremstilte husmoduler med trekonstruksjoner i
vegger og etasjeskillere. Modulene leveres fra fabrikk med
vinduer og dører, ferdig ut- og innvendig kledning samt
tekniske installasjoner. Også utstyr som kjøkkeninnredning
og baderomsutstyr kan inngå i leveransen fra fabrikk.
Modulene kan leveres med maksimal bredde 5,3 m,
lengder inntil 14,5 m, og høyde inntil 3,8 meter.
Produksjonen av modulene er prosjektbasert, og tilpasses
hver enkelt byggesak. Godkjenningen omfatter standard
utførelse av konstruksjonssystemet, dvs. veggkonstruksjon
og etasjeskillere, inkludert våtrom, og sammenføyning av
moduler og tilslutninger til fundament. Spesifikasjon av de
enkelte materialer og komponenter som inngår i
konstruksjonssystemet er vist i tabell 1.
Godkjenningen
omfatter
ikke
utstyr
som
kjøkkeninnredning og baderomsutstyr overflatematerialer,
vinduer og dører samt andre supplerende komponenter og
konstruksjoner som trapper, balkonger og elektriske
installasjoner. Godkjenningen omfatter heller ikke
taktekning og takdetaljer som utstikk, takrenner og nedløp,
som også prosjekteres og utføres spesielt for hvert enkelt
byggeprosjekt.
Produktet er CE-merket i henhold til ETA 08/0178.
2.2 Veggkonstruksjoner
Fig. 1 - 3 viser prinsipiell oppbygning av yttervegger,
innvendige skillevegger og leilighetsskillevegger/modulskillevegger. Vegghøyden er normalt tilpasset en
romhøyde på ca. 2,5 m. Fig. 4 viser vegg mellom moduler.
2.3 Etasjeskillere
Fig. 5 – 8 viser prinsipiell oppbygning av etasjeskiller over
fundament, modulskiller og våtrom.

Fig. 1
Standard yttervegg

Konstruksjonene er basert på trebjelker i avstand c/c 600
mm med dimensjoner og spennvidder i henhold til
Byggforskserien 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og
utførelse og SINTEF Teknisk Godkjenning for I-bjelker.
2.3 Etasjeskillere
Fig. 5 – 8 viser prinsipiell oppbygning av etasjeskiller over
fundament, modulskiller og våtrom. Konstruksjonene er
basert på trebjelker i avstand c/c 600 mm med dimensjoner
og spennvidder i henhold til Byggforskserien 522.351
Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse og SINTEF
Teknisk Godkjenning for I-bjelker.
2.4 Tak
Takkonstruksjon over modulene spesifiseres spesielt for
hvert enkelt prosjekt. Fig. 9 viser prinsipiell oppbygging
av tak med lufting. Flate tak skal utføres med innvendig
nedløp.
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Tabell 1 Kodumaja Trehusmoduler. Materialspesifikasjoner
Spesifikasjon
Material /
komponent

(Ikke angitte materialdimensjoner skal være som spesifisert i ”Standard konstruksjonsdetaljer” eller
spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt)

CEmerking

Bærende komponenter
Trevirke i vegger,
bjelkelag og tak
Bjelkelag med Ibjelker

Konstruksjonsvirke i henhold til EN 14081/ EN 338 med fasthetsklasse min. C18, eller i henhold til spesifikk
dimensjonering. Fuktinnhold maks 18 %.
Masonit I-bjelker i henhold til ETA 04/0012.
Dudek I-bjelker i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20414.
Steico I-bjelker i henhold til ETA 06/0238 og SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2503.

x

x

Taktro

Koskisen Oy 16 mm sponplater type P5 i henhold til EN 13986

x

Undergolv

Koskisen Oy 22 mm golvsponplater type P6 i henhold til EN 13986.
Swiss krono OSB/3 i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2575.

x

Isolasjonsmaterialer
Varmeisolasjon

Saint-Gobain Isover mineralull i henhold til EN 13162, med deklarert konduktivitet:
Type KL-A med λD = 0,035 W/mK for isolasjon mellom stendere og bjelker (densitet ≥ 16 kg/m3).
Type RKL med λD = 0,031 W/mK for utvendig tilleggsisolasjon på yttervegger (densitet 60 kg/m3)
Type VKL med λD = 0,032 W/mK til underside av etasjeskiller over fundament (densitet 130 kg/m3)

x

Sperresjikt
Dampsperre

0,2 mm polyetylenfolie Rani MOBar i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20201.

x

Vindsperre

Tyvek Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2043

x

Utvendig kledning

Min. 19 mm kledningsbord klasse A i henhold til EN 15146 og SN/TS 3186

x

Utvendig
underkledning

8 og 9 mm tykke OSB plater type OSB/3 i henhold til EN 13986, formaldehydklasse E1.

x

Innvendig kledning

Min. 10 mm sponplater type P1 i henhold til EN 13986, formaldehydklasse E1
Knauf 12,5 mm gipsplater type A i henhold til EN 520
Knauf 12,5 mm og 15 mm tykke gipsplater type DF i henhold til EN 520
Kronospan OSB/3 ECO i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20155

Kledninger

x

Festemidler
Spiker og beslag
Lim til golvplater
Tape

Skruer, spiker og beslag for feste av utvendig kledning, forankring og lignende skal være varmforsinket,
eller ha tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Skruer og spiker skal være i henhold til EN 14592.
CascolLProff Textil, Casco Proff Solid 3480
Hybrifix trelim

x

Siga Corvum i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20134

Våtrom
Påstøp, golv

Mira 6998 betomix Quick
Weber Vetonit 5400
Kiilto 70
Topcem pronto Heikki Haru Oy/Mapei

Membran i baderom

Mira 4400 Multicoat og 4410 Vapourstop i henhold til ETA-09/0156

Avrettingsmasse

Mira X-plan avrettingsmasse i henhold til EN 13813

Innvendig kledning

12,5 mm gipsplater type A eller DF i henhold til EN 520

Vannrør

Roth Multipex rør i samsvar med SINTEF Produktsertifikat 2556

Avløpsrør

Uponor HTP PP avløpsrør i henhold til InstaCert 4010, 4032, 4048, 4064

Golvsluk

Materialer for
branntetting av
gjennomføringer

Vieser PP golvsluk Serres i samsvar med SINTEF Produktsertifikat nr. 0444
Forhøyningsring i samsvar med SINTEF Produktsertifikat 0466
OBO mansjett i henhold til ETA 12/0182 og ETA 12/0207
ESSVE Squeezer L Branntettingssystem i henhold til SP Fire Research dokumentasjon SPFR 030-0306
Joints Fire Collar Pro+/ Joints Fire Flexi Collar Pro+ branntettingssystem i henhold til ETA 14/0318
Branntettingssystem Kniparen i henhold til SINTEF Produktdokumentasjon nr. SINTEF AA-102
(kabelgjennomføring)
ESSVE Fogskum 90 i henhold til SINTEF produktdokumentasjon nr. SINTEF AA-022
Fugemasse Soudal Firecryl FR i henhold til EN 1366 eller tilsvarende Fire Rating: Draft European
Commission Decision RG N170 REV 1

x
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Fig. 4
Standard vegg mellom moduler

Fig. 2
Alternativ yttervegg

Fig. 3
Standard innervegger
Bærende vegger har stenderdimensjon 45 x 95 mm

Fig. 5
Standard etasjeskille over fundament
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Fig. 8
Standard etasjeskille over fundament (våtrom)

Fig. 6
Standard etasjeskille – heltrebjelker

Fig. 9
Standard takkonstruksjon

Fig. 7
Standard etasjeskille – I-bjelker
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3. Bruksområder
Kodumaja trehusmoduler kan brukes til oppføring av
bolighus, inkludert boliger i flere etasjer med vertikale og
horisontale leilighetsskiller. Bæreevne og brannmotstand
prosjekteres ut fra bygningens størrelse for hvert enkelt
byggeprosjekt. Modulene kan også anvendes til andre
typer bygg enn boliger, forutsatt at egenskapene vurderes
spesielt i hvert enkelt tilfelle når det stilles andre krav enn
det som gjelder for boliger.
4. Egenskaper
4.1 Bæreevne
Lastkapasitet til bærende konstruksjoner beregnes spesifikt
for hver enkelt leveranse som angitt i pkt. 6.1. Dersom det
ikke gjøres andre beregninger kan dimensjonerende
kapasiteter for standard veggkonstruksjoner utenom dørog vindusåpninger som angitt i tabell 2 – 4 anvendes.
Tabellene viser bæreevne i ulykkestilstand brann.
Dimensjonerende horisontal vindlastkapasitet i henhold til
NS-EN 1991-1-4 for modul-vegger kan regnes å være
minimum 3,0 kN/m i veggplanet for veggpartier med
lengde minst 1,2 m.

Tabell 3
Dimensjonerende vertikale lastkapasiteter i
ulykkesgrensetilstand for ytterveggkonstruksjoner REI 60
uten åpninger, beregnet i henhold til NS-EN 1995-1-2.
Yttervegger med 15 mm gipsplater
type DF som innvendig kledning
45 x 170 mm stendere
c/c 600 mm
Konstruksjonsvirke C18:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk
Konstruksjonsvirke C24:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk
2 stk. 45 x 170 mm stendere
c/c 600 mm
Konstruksjonsvirke C18:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk
Konstruksjonsvirke C24:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk

Dim. kapasitet, kN/m
Vegghøyde
2,4 m 2,5 m 2,6 m

79

75

72

71

67

63

95

91

87

87

83

79

161

153

146

154

146

138

193

185

177

187

178

170

Bæreevne ved vindlast vinkelrett på ikke bærende
yttervegger kan regnes å være tilfredsstillende for alle
aktuelle dimensjonerende vindlaster.

Tabell 4
Dimensjonerende vertikale lastkapasiteter i
ulykkesgrensetilstand for leilighetsskillevegger REI 60
uten åpninger, beregnet i henhold til NS-EN 1995-1-2.

Etasjeskillere er dimensjonert for nyttelast kategori A i
henhold til NS-EN 1991-1, dvs. 2,0 kN/m2 jevnt fordelt
last og 2,0 kN punktlast.

Leilighetsskillevegger med 1 stk. 12,5
mm gipsplater type A pluss 1 stk. 12,5
mm gipsplater type F som kledning

Dimensjonerende
horisontal
vindlastkapasitet
for
etasjeskillere i horisontalplanet kan regnes å være
minimum 2,0 kN/m såfremt det ikke gjøres særskilte
beregninger i hvert enkelt tilfelle.
Tabell 2
Dimensjonerende vertikale lastkapasiteter i
ulykkesgrensetilstand for ytterveggkonstruksjoner REI 30
uten åpninger, beregnet i henhold til NS-EN 1995-1-2.
Yttervegger med 12,5 mm gipsplater
type A som innvendig kledning
45 x 170 mm stendere
c/c 600 mm
Konstruksjonsvirke C18:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk
Konstruksjonsvirke C24:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk
2 stk. 45 x 170 mm stendere
c/c 600 mm
Konstruksjonsvirke C18:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindhastighetstrykk, øyblikkslast
Konstruksjonsvirke C24:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
- I kombinasjon med 0,33 kN/m² vindkasthastighetstrykk

Dim. kapasitet, kN/m
Vegghøyde
2,4 m 2,5 m 2,6 m

13

12

11

12

11

10

16

15

14

15

14

13

156

147

139

150

142

133

189

179

169

184

174

183

45 x 95 mm stendere
c/c 600 mm
Konstruksjonsvirke C18:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
Konstruksjonsvirke C24:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
2 stk. 45 x 95 mm stendere
c/c 600 mm
Konstruksjonsvirke C18:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)
Konstruksjonsvirke C24:
- Øyeblikkslast (ulykkeslast)

Dim. kapasitet, kN/m
Vegghøyde
2,4 m 2,5 m 2,6 m

5,8

5,4

5,0

7,1

6,6

6,1

25

24

22

31

29

27

4.2 Brannmotstand
Standard konstruksjoner som beskrevet i pkt. 2 kan anses å
ha brannmotstand i henhold til EN 13501-2 som vist i
tabell 5. Klassifiseringen REI for bærende konstruksjoner
gjelder for belastninger i småhus med bruksområde som
angitt i pkt. 3.
Brannmotstand REI 90 og REI 120
Modulene kan også leveres med skillevegger med
brannmotstand REI 90 og etasjeskillere med
brannmotstand REI 90 og REI 120 som beskrevet i
"Standard
konstruksjonsdetaljer
for
Kodumaja
trehusmoduler tilhørende Teknisk Godkjenning 2485”. Se
forøvrig pkt. 6.2.

SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.

2485

Side 6 av 8

Tabell 5
Brannmotstand
Brannmotstand
tilsvarende

Bygningsdel
Bærende yttervegg (fig. 1 og 2)
- Ett lag 12,5 mm gipsplater type A
- Ett lag 15 mm gipsplater type F + 1 lag
12,5 mm gipsplater type A
Bærende innervegg (fig. 2)
- To lag 12,5 mm gipsplater type A
- Ett lag 15 mm gipsplater type F + 1 lag
12,5 mm gipsplater type A

REI 30
REI 60

REI 30
REI 60

Ikke-bærende innervegg (fig. 3)

EI 60

Skillevegg mellom moduler (fig. 4)

REI 60

Etasjeskiller mellom moduler (fig. 6 og 7)
- 2 lag 13 mm gipsplater type A
- 1 lag 15 mm gipsplater type F + 1 lag
12,5 mm gipsplater type A

REI 30
REI 60

4.3 Egenskaper ved brannpåvirkning
Brannklassifisering i henhold til EN 13501-1:
- Innvendig gipsplatekledning, A2-s1, d0
- Innvendig kledning sponplater, D-s2, d0
- Utvendig trepanel,
D-s2, d0
4.4 Lydisolering
Med skillekonstruksjoner som vist i pkt. 2, og sammenføyning mellom bygningsdeler som angitt i ”Standard
konstruksjonsdetaljer for Kodumaja tilhørende SINTEF
Teknisk Godkjenning nr. 2485”, er forventede
lydisolasjonsegenskaper i henhold til EN ISO 16283-1 og 2 samt EN ISO 717-1 og -2 som angitt i tabell 6 for ferdige
hus. Verdiene tilfredsstiller lydklasse C i henhold til NS
8175 og anbefalte krav til lydisolasjon mellom boliger,
inkludert omgjøringstall for utvidet frekvensområde /
lavfrekvent lyd.
Kodumaja kan også levere skillekonstruksjoner som
tilfredsstiller lydklasse B i boliger.
Lydisolasjonen avhenger bl.a. også av montasjen av
tekniske installasjoner, noe som må vurderes i hvert enkelt
byggeprosjekt.
Tabell 6
Forventet lydisolasjon i ferdige hus
Konstruksjon
Etasjeskiller mellom
leiligheter (fig. 6 og 7)
Skillevegg mellom
leiligheter (fig. 4)
1)

Luftlydisolasjon
R’w + C50-3000

Trinnlydisolasjon
L’n,w + CI,50-5000

≥ 55 dB

≤ 53 dB

≥ 55 dB

≤ 53 dB 1)

Tabell 7
Varmeisolasjonskoeffisienter, U-verdi, for Kodumaja
trehusmoduler
Isolasjonstykkelse
mm

U-verdi
W/m2K

Standard yttervegg (Fig. 1)

245

0,156

Alternativ yttervegg (Fig. 2)

200

0,188

Etasjeskiller over fundament
(Fig. 5)

313

0,121

Tak (Fig. 9)

300

0,127

Bygningsdel

5. Miljømessige forhold
5.1 Helse– og miljøfarlige kjemikalier
Modulene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som
helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter
CMR, PBT og vPvB stoffer.
5.2 Inneklimapåvirkning
Modulene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller
stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller
som har helsemessig betydning.
5.3 Påvirkning på jord og vann
Utlekkingen fra modulene er bedømt til å ikke påvirke jord
og grunnvann negativt.
5.4 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Ved avhending skal materialer som trevirke, gips,
restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner sorteres på
byggeplass og leveres til godkjent avfallsmottak for
materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi.
5.5 Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for
Kodumaja trehusmoduler.
6. Betingelser for bruk
6.1 Prosjektering av bæreevne
For tilfeller som ikke dekkes av angitt bæreevne i pkt. 4.1
skal bærende komponenter i modulen dimensjoneres
spesifikt i henhold til NS-EN 1995-1-1 (for trekonstruksjoner) med tilhørende nasjonalt tillegg NA for hvert
byggeprosjekt og leveranse. Laster skal bestemmes i
henhold til NS-EN 1991-1 med tilhørende nasjonalt tillegg
NA.

Gjelder sideveis trinnlydisolasjon

4.5 Varmeisolering
Tabell 7 viser varmegjennomgangskoeffisienter, U-verdi,
for standard bygningsdeler som beskrevet i pkt. 2, beregnet
i henhold til EN ISO 6946. Verdi for yttervegg er basert på
en treandel for bindingsverket på 12 %, og omfatter ikke
varmetap på grunn av ekstra trevirke rundt dør- og
vindusåpninger.

6.2 Prosjektering av brannmotstand
For tilfeller som ikke dekkes av pkt. 4.2 skal
brannmotstanden, inkludert bæreevne i tilfelle brann,
bestemmes spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt i
henhold til NS-EN 1995-1-2 (for trekonstruksjoner) med
tilhørende nasjonalt tillegg NA.
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6.3 Prosjektering av varmeisolering
For hver enkelt leveranse skal nødvendig varmeisolasjon
for det aktuelle byggeprosjektet være prosjektert, og
eventuell nødvendig forbedring av U-verdier utover det
som er angitt i pkt. 4.5 være spesifisert.
6.4 Fundament
Modulene skal plasseres på et kjellerfundament, ringmur
eller åpen fundamentering som tilfredsstiller produsentens
krav til toleranser vedrørende dimensjoner og planhet. Det
forutsettes at fundamentet tilfredsstiller prinsippene for
ventilasjon under modulene og sikring mot fuktopptak i
trematerialer som er vist i Byggforskseriens anvisninger.
6.5 Montasje generelt
Modulene skal monteres i henhold til sammenføyningsdetaljene som er angitt i ”Standard konstruksjonsdetaljer
for Kodumaja trehusmoduler tilhørende Teknisk
Godkjenning 2485” såfremt det ikke er utarbeidet
spesifikke montasjedetaljer for det enkelte byggeprosjektet.
Gjennomføring av tekniske anlegg mellom moduler,
inkludert utførelse av sjakter, skal tettes og utføres i
henhold til anvisninger som er prosjektert for hvert enkelt
byggverk, og som tar hensyn til bibehold av nødvendig
brannmotstand og lydisolasjon.
6.6 Takkonstruksjon
Takkonstruksjon over modulene skal være spesifisert
særskilt for hvert enkelt prosjekt. Takkonstruksjonen kan
være en del av modulene til øverste etasje, men forøvrig
skal en tett takkonstruksjon monteres umiddelbart etter at
modulene er montert.
6.7 Våtrom
Våtrom skal være prosjektert og utført i henhold til
prinsippene som er beskrevet i Byggforskserien og
Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) samt SINTEF
produktsertifikater og tekniske godkjenninger for de
materialer og komponenter som inngår i våtrommet, se
tabell 1.
6.7 Transport og lagring
Modulene skal være beskyttet mot nedbør under transport
og lagring med en vanntett tekning eller emballasje. Også
ved transport og lagring skal modulene være plassert på et
plant underlag med understøttelse på de samme steder som
forutsatt for fundamenter generelt.
7. Produkt- og produksjonskontroll
Kodumaja trehusmoduler produseres
Kodumaja AS.

i

Estland

for

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold
til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.
Fabrikkfremstillingen av Kodumaja trehusmoduler er
underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i
henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.
Produsenten har et kvalitetssystem som er sertifisert av
Estonian Accreditation Centre i henhold til ISO
9001:2008, sertifikat nr. EST57712.
8. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er basert på en vurdering av
modulsystemets konstruksjonsdetaljer med tilhørende
dokumentasjon av egenskaper til spesifiserte materialer og
komponeter samt konstruksjonsegenskaper som er
dokumentert i følgende referanser:
- SINTEF Byggforsk. Byggforskserien 471.010 - 013
(U-verdier)
- VTT Research no. RTE11101/97 Determination of
impact sound insulation, datert 06.03.1997
- Plan-Evo AS. Sound measurements at Støver house.
Rapport 21 A/B og 22 A/B datert 31.07.2003, og B4.5
datert 04.06.2004
- Plan-Evo AS. Målerapport fra Einmoveien, datert
02.03.2000
- Pro Plan. Structural calculations of wall structures for
Kodumaja building modules. Report dated 03.12.2008
- AS Resand. Fire resistance of Kodumaja timber frame
walls. Report dated 05.03.2008
- AS Resand. Fire resistance of Kodumaja floor structure
KM 22-80-05. Report dated 18.03.2008
- Tüv Estonia. Fire resistance of insulated hollow panel
wall with timber framework, type KM-VS external
wall. Report 27.08.2007
- Tüv Estonia. Fire resistance of insulated hollow panel
wall with timber framework, type KM external wall.
Report 24.09.2007
- Tüv Estonia. Fire resistance of insulated hollow panel
wall with timber framework including the penetration
of sealing system. Report 22.10.2007
- Tüv Estonia. Fire resistance of insulated hollow panel
wall with timber framework, type module wall EI 60.
Report 12.11.2007
- Tüv Estonia. Fire resistance on timber frame wall. Test
report 346-12TPS, 17.02.2012.
- VTT Classification of fire resistance in accordance
with EN 13501 – Floor construction Report no. VTTS-05410-16, 20.12.2016.
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9. Merking
Produktet er CE-merket i henhold til ETA 08/0178.
Det kan også merkes med godkjenningsmerket for
SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 2485.

10. Ansvar
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i
henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke
fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er
nevnt i NS 8402.

TG 2485

Godkjenningsmerke

for SINTEF Byggforsk

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder

