BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0998
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL
Innehavare: Vauni AB
Kabelgatan 2, 43437 Kungsbacka
Tel: 0300-323310
E-post: contact@vauni.se

Hemsida: www.vauni.se

Väggmonterade prydnadsspisarna
Produktbeskrivning
Prydnadsspisarna, Cupola och Edge/Shadow, för väggmontering. Prydnadsspisen får endast eldas med
bioetanol enligt tillverkarens anvisningar och behöver inte anslutas till skorsten. Bränslebehållarna är
placerade i en skyddsinsats av rostfritt stål. Med prydnadsspisarna används brännare Rebuild 315.
Avsedd användning
Dekorationseldning i prydnadsspis.
Omfattning
Cupola och Edge/Shadow.
Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska
egenskaper i fråga om [3. Skydd medhänsyn till hygien, hälsa och miljö och 4. Säkerhet vid
användning], under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i
enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Byggprodukter med bedömda egenskaper
Skydd mot uppkomst av brand, allmänt
Uppvärmningsanordningar mm., allmänt
Rensning och inspektion
Luft, allmänt
Rumsvärmare

1:4
5:41
5:421
5:428
6:21
6:7412

Märkning
Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.
Märkning ska innehålla följande information:

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Innehavare:
Vauni AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:
typbeteckning, artikel-nr.
Tillverkningsställe:
Exmo AB, SE 334 32 Anderstorp
Spårbarhet till tillverkningen:
(t.ex år-mm-dd / tillverkningsnummer)
Uppgift om maximal effekt, maximalbränsleförbrukning och minsta golvarea rumsvolym.
Certifieringsorgan:
Kiwa Certifiering SE
Ackrediteringsnummer:
1913
Byggproduktcertifikat nummer:
0998
Kontrollorgan:
Kiwa Sverige

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Sida 1/2

Byggproduktcertifikat nr. 0997
Kontroll
Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.
Kontrollorgan: Kiwa Sverige
Kontrollavtal: 966/14
Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2015-06-16.
Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska
byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande
handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i
enlighet med de handlingar som legat till grund för detta byggproduktcertifikat.
Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren
årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa
Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakningskontroll.

Tillhörande handlingar
Manual Vauni Cupola, version 2020/02.
Manual Vauni Edge/Shadow, version 2020/01.
Manual Vauni Etanolbrännare Rebuild, version 2020/02.
Bedömningsunderlag
Provningsrapport nr 505/10 från Swedcert.
Kontrollrapport daterad 2019-11-04 av Kiwa Sverige.

Kommentarer
Innan Cupola prydnadsspis alt. Edge/Shadow prydnadsspis tas i bruk skall kontroll göras.
Cupola och Edge/Shadow är godkända att eldas med av tillverkaren föreskrivet bränsle som fylls på i av tillverkaren levererad
etanolbrännare om max. 2 liter (Cupola) eller max. 1,8 liter (Edge/Shadow).
Brännaren placeras i prydnadsspis på avsedd plats enligt tillverkarens anvisningar.
Elden släcks med lock som läggs över elden i brännaren.
Inget brännbart material typ möbler, gardiner eller brännbara föremål på väggar får vara närmare eldstaden än 1 meter och
leverantörens anvisningar för installation och bruk skall följas.
För godkända produkterna gäller:
Modell
Cupola,
Edge/Shadow

Typ av brännare
Rebuild 315, med bränslevolym max 2 liter
Rebuild 315, med bränslevolym max 1,8 liter

Beslutsdatum:

2020-04-29

Diarienummer: 334/20

Giltigt till:

2025-04-28

Tidigare diarienummer: 325/15

Deo Yamabo

Kasem Bjelevac
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Golvarea

Rumsvolym

≥ 13 m

≥ 32 m3

2

