Typgodkännande med beslut om
tillverkningskontroll
SC0780-13

Klimatdörr, Ba2011 EI30
Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB
Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige

Produktbeskrivning
Klimatdörr Ba2011 EI30, enkeldörr av trä, med eller utan glas, max. dörrbladshöjd 2191 mm och max.
dörrbladsbredd 987 mm, max. area dörrblad 2,03 m2. Brandteknisk klass EI2 30 och brandgastäthet klass
Sa/S200.

Avsedd användning
Brandavskiljande innerdörr i byggnader. Dörren kan även vara klimatskiljande, t ex vid användning mellan
tvättstuga och vidbyggt kallgarage.

Handelsnamn
Klimatdörr

Godkännande
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 6 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):
Brandteknisk klass EI2 30-C enligt SS-EN 13501-2
5:231
Lufttäthet, klass 4 enligt SS-EN 12207
6:531
U-värde 1,1 W/(m2 K) enligt SS-EN ISO 10077-1, -2
9:2
(gäller endast slät dörr)
*Klass C gäller endast för dörr med dörrstängare.

Tillhörande handlingar
”Monteringsanvisningar”, daterad 2020-02-01.

Kontroll

2021-06-21

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-97-0061 daterad 2019-08-23, 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 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.
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Typgodkännande med beslut om
tillverkningskontroll
Tillverkningsställen
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Diplomat Dörrar AB, Tallvägen 30, Bankeryd
Snickar-Per AB, Furuvägen 1 Hånger, Värnamo

Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr
och omfattar:
Innehavare
Inwido Sverige AB
Tillverkningsställe
Diplomat Dörrar AB, Bankeryd alt.
Snickar-Per AB, Värnamo
Produktens typbeteckning
Klimatdörr, Ba2011 EI30
Löpande tillverkningsnummer/datum
nr/datum
Typgodkännandets nummer
SC0780-13
Brandteknisk klass
EI2 30
Brandgastäthet klass
Sa/S200
U-värde
1,1 W/m2K
Boverkets inregistrerade varumärke
t
1002
RISE ackrediteringsnummer
RISE
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Bedömningsunderlag
Klassifikationsrapporter PX28968-2rev4 och PX28968-4, rapporter P701211-18-2 och 2P02162 från RISE.

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 2021-03-30.

Giltighet
Giltigt till och med 2023-12-05.
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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