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Typgodkännandebevis  
0505/01 

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Aquateam, AquaTeam+ och Foolproof, Vitvaruunderlägg 

Innehavare 
Tollco AB, Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta  
Organisationsnummer: 556499-9620 
Tel: 018-34 90 10, Fax: 018-34 90 25 
E-post: info@tollco.se, Hemsida: www.tollco.se  

Produkt 
Aquateam och Aquateam+ är läckageskydd för vitvaror, vitvaruunderlägg, av polypropen. 
Läckageskydden levereras som ett platt ark och kanterna viks upp vid montering på plats 
alternativt leveraras färdigvikt. Aquateam och Aquateam+ finns i olika mått anpassade till skåp 
och vitvaror med djup 40 - 75 cm och bredd 40 – 180 cm i serier B, D, G och K. 
Foolproof är ett läckageskydd för vitvaror, vitvaruunderlägg, av polypropen och finns i olika mått 
anpassade till skåp och vitvaror med djup 60 cm och bredd 45 – 60 cm i serier D och K. 
 
B= Bänkskåpsinsats, D= Diskmaskin, G= Golvskydd, K= Kyl/frys.  

Avsedd användning 
Vitvaruunderläggen är avsedda att förhindra och/eller reducera vattenskador orsakade av 
läckage från kyl-, och frysskåp, diskmaskiner och övrig utrustning. Eventuellt läckagevatten 
samlas upp i underlägget och leds ut på den synliga golvytan framför den aktuella vitvaran så att 
läckaget kan upptäckas och åtgärdas. 

Handelsnamn 
Aquateam säljs under följande handelsnamn:  
Aurora, Ballingslöv, Birgma, Dandent, Duri, Electrolux, Elektroskandia, IKEA, Kvik, Puustelli, 
Regab, Scandinavian kitchen, Storsjökök, Variera samt Älvsbyhus. 
Foolproof säljs under följande handelsnamn: Duri, Electrolux. 

Godkännande 
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som 
anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets 
byggregler (BBR): 

BBR  
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar 6:5334 
 

Tillhörande handlingar 
Monteringsanvisning AquaTeam+, daterad 2015-02-05. 
Monteringsanvisning Foolproof, daterad 2012-01-16. 
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Kontroll 
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-07-0239 samt 210-07-0240, Kontrollorgan: SP. 

Vid montagningskontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen 
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i 
godkännande 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 bevis. 

Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: 
Fabrikskod A samt Tollco AB, Knivsta. 

Märkning 
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje 
levererad produkt och omfattar: 

Innehavare 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Löpande tillverkningsdatum 
Kontrollorgan 

Tollco AB, Knivsta 
t 

SP Certifiering 1002 
Aquateam, Foolproof m.fl 

0505/01 
År och vecka 

SP 

Bedömningsunderlag 
Rapport F118060, F805961B samt F810504B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Kommentarer 
Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad produkt. 
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-09-17. 
 
Giltighetstid 
Godkännandet gäller t.o.m. 2020-03-30. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas 
enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Ingvar Pettersson 

 

Linda Ring Thorén 
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