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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av vattenlås som installeras i fastigheters avloppsinstallationer. 
 
Till den del egenskaperna hos ett vattenlås inte kan anges genom CE-märkning på grundval av en 
harmoniserad produktstandard eller europeiskt tekniskt godkännande kan typgodkännande av ett vat-
tenlås beviljas för alla egenskaper som anges i dessa regler. 
 
Dessa regler gäller vattenlås, vilkas avloppsanslutningsrör har en nominell dimension på högst 
DN/OD 50 (nominell dimension i anslutning till yttre diameter). 
 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
Vattenlåsen berörs av följande föreskrifter och anvisningar: 
 
Finlands Byggbestämmelsesamling, delarna: 
–  D1 Vatten- och avloppsinstallationer för fastigheter. Föreskrifter och anvisningar 2007. 
–  C1 Ljudisolering och bullerskydd i byggnad. Föreskrifter och anvisningar 1998. 
–  C2 Fukt. Föreskrifter och anvisningar 1998. 
 
 
 

3 
GRUNDERNA FÖR GODKÄNNANDE 
 
Vattenlåsen bör uppfylla i detta kapitel presenterade krav på de egenskaper, som anges i tabell 1. 
 
 
3.1 Standardenlighet 
 
Vattenlåsen bör uppfylla kraven i standarden SFS-EN 274-1. 
 
 
3.2 Övriga krav 
 
3.2.1 Material 
 
Vid test av vattenlåset med temperaturväxlingstest i enlighet med bilaga A i standarden SFS-EN 274-1, 
får vattenlåset inte läcka eller skadas. Efter testet bör vattenlåset uppfylla kravet på lufttäthet.  
 
3.2.2 Lufttäthet 
 
Vid test av vattenlåsets lufttäthet i enlighet med punkt 4.2 får trycket inte sjunka  under 360 Pa på 15 
minuter. 
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3.2.3  Tvättställsvattenlås med tvättmaskinsanslutning 
 
Vid test av vattenlåset med vattenflödet 0,6 l/s till tvättmaskinsanslutningen i enlighet med punkt 4.2, 
bör hons avlopp samtidigt även uppfylla strömningskravet i standarden SFS-EN 274-1. Med enbart 
tvättmaskinsanslutningens vattenströmning får vattnet inte stiga över hons öppna bottenventil.  
 
3.2.4 Vattenlås för duschkar 
  
Beträffande vattenlåsens minimivattenströmningar följs kraven i tabell 3 i standarden SFS-EN 274-1 
med undantag för minimivattenströmningen i vattenlås för duschkar, som är 0,8 l/s. 
 
 
3.3 Testbeskrivning 
 
Provningsanstalten ger en testbeskrivning ur vilken framgår typgranskningens resultat och att vattenlå-
set uppfyller kraven i punkterna 3.1 och 3.2. 
 
 
 

4  
TESTMETODER 
 
Vattenlåset testas med testmetoder som presenteras  i detta kapitel.  
 
 
4.1 Testmetoder i enlighet med standarden SFS-EN 274-2 
 
Testmetoderna för vattenlås presenteras i standarden SFS-EN 274-2. I stället för i standarden under 
punkt 3 nämnda temperaturväxlingstest utsätts vattenlåset för ett temperaturväxlingsprov i enlighet 
med standardens bilaga A.  
 
4.1.1 Arrangemang för flödesmätning 
 
Flödesmätningarna görs för hela vattenlåset inklusive bottenventil.  Separata flödesmätningar för bot-
tenventil och vattenlås som nämns i standarden SFS-EN 274-2 behöver i allmänhet inte utföras.  
 
Om vattenlåset har ett fast anloppsanslutningsrör för golvanslutning, kopplas det med hjälp av en 
vinklad rördel till ett 0,5 meters liggande avloppsrör i samma storlek (ena ändan öppen). Rörets place-
ras så, att höjdskillnaden mellan röret och vattenlåsets vattenyta är 0,5 m. 
 
 
4.2 Övriga testmetoder 
 
4.2.1 Lufttäthetstest 
 
Vattenlåset fylls med vatten och på dess avrinningssida åstadkoms  ett 400 Pa:s övertryck med hjälp 
av luft. Under testet skall vattenlåset och vattnet i det vara detsamma (± 2º C) som den omgivanden 
luftens temperatur.  Testiden är 15 minuter, varefter avrinningssidans tryck avläses.  
 
4.2.2 Tvättmaskinanslutningens vattenflöde 
 
Om vattenlåset har tvättmaskinsanslutning, mäts vattenflödet från tvättstället även samtidigt med 
tvättmaskinens flöde 0,6 l/s. Dessutom kontrolleras om vattnet enbart med tvättmaskinens vattenflöde 
når upp till tvättstället genom den öppna bottenventilen. 
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5 
TYPGRANSKNING  
 
Vid typgranskningen utreder provningsanstalten huruvida vattenlåset uppfyller kraven för ett typgod-
kännande. 
 
 
5.1 Granskning av dokument  
 
För ett vattenlås levereras följande dokument till provningsanstalten: 
a) Utredning över vattenlåset och dess konstruktion 
–  produktinformation 
–  produktritningar 
–  materialuppgifter 
 
b) Eventuella tidigare godkännanden och test beträffande vattenlåset, vilka ansökaren vill åberopa. 
 
c) Utredning över vattenlåsets användning 
–  användningssyfte 
–  eventuella begränsningar i användningen 
 
d) Anvisningar gällande vattenlåset 
–  installationsanvisningar 
–  användnings- och serviceanvisningar 
 
 
5.2 Typprov 
 
För de typtest som provningsanstalten utför utväljs provexemplar enligt provningsanstaltens direktiv. 
De egenskaper som testas och antalet provexemplar presenteras i tabell 1. 
 
Provexemplaren testas i enlighet med de testmetoder som nämns i punkt 4. Alla testresultat dokumen-
teras i testbeskrivningen ur vilken bör framgå hur kraven i kapitel 3 uppfylls. 
 
 
Tabell 1. Egenskaper som testas och antalet provexemplar i samband med typtest av vattenlås. 

Egenskap som testas Testmetod Antal provex. 
Konstruktion och utseende SFS-EN 274-1, punkterna 4.1 och 4.2 3 provex 
Dimensioner SFS-EN 274-1, punkt 4.5 3 provex 
Material Råvaruintyg  - 
Temperaturväxlingstest SFS-EN 274-2, bilaga A 1 provex 
Vattentäthet SFS-EN 274-2, punkt 4.7  1 provex 
Lufttäthet Denna anvisning, punkt 4.2.1 3 provex 
Flöde SFS-EN 274-2, punkt 4.6 

Denna anvisning, punkterna 4.1.1 ja 4.2.2  
1 provex 
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6 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
6.1 Allmänt 
 
Ett typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha 
skriftlig beskrivning över det interna tillverkningskontrollförfarandet.  
 
Tillverkaren skall dessutom sluta avtal om fortföpande extern tillverkningskontroll med tillverknings-
kontrollant som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. Tillverkningskontrol-
lanten har rätt att i samband med extern tillverkningskontroll ta del av tillverkarens handlingar som 
gäller intern tillverkningskontroll samt besöka produktens tillverknings- och lagerutrymmen. Om mot-
tagaren av typgodkännandet inte är vattenlåsets tillverkare skall han sörja för att tillverkningskontrol-
lanten får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskontroll. 
 
Om  det  i  det  typgodkända  vattenlåsets  kvalitet  eller  tillverkning,  inklusive  installationsmetoder 
och –förnödenheter sker sådana förändringar som kan inverka på produktens typgodkända egenskaper, 
är tillverkaren skyldig att i förväg skriftligt anmäla om detta för den som utfärdat beslutet om godkän-
nande och för tillverkningskontrollanten.  
 
Behovet av förnyad provning bestäms från fall till fall på grundval av ändringarnas betydelse. 
 
 
6.2 Intern tillverkningskontroll 
  
Den kontinuerliga interna kvalitetskontrollen som tillverkaren utför omfattar test och kontroller i minst 
den omfattning som presenteras i tabell 2. 
 
 
Tabell 2.  Den interna kvalitetskontrollens test och testfrekvens. 

Egenskap som testas Metod Testomfattning 
Konstruktion och utseende Okulärbesiktning Alla produkter  
Dimensioner SFS-EN 274-1, punkt 4.5 I början av tillverkningspartiet och minst 

en gång under varje tillverkningsparti  
Material Råvaruintyg Varje tillverkningsparti 
Märkning Dessa regler, kapitel 8   Fortlöpande genom stickprov 

 
 
Utöver test- och kontrolluppgifterna bör ur den interna tillverkningsskontrollens handlingar framgå 
tillverkningsdatum, råvaruparti och dess tillverkare.  
 
Tillverkaren arkiverar alla dokument över sin tillverkningskontroll i minst tio (10) år.  
 
Tillverkaren bör ha ett ändamålsenligt förfarande för mottagning och handläggning av reklamationer.  
 
Tillverkaren ombesörjer att vattenlås, vilka till sina egenskaper inte uppfyller kraven för typgodkän-
nande varken säljs eller överlåts försedda med märke för typgodkännande.  
 
 
6.3 Extern tillverkningskontroll 
 
Den externa tillverkningskontrollen omfattar granskning av tillverkarens interna tillverkningskontroll, 
provtagning och produkttest. Egenskaperna som testas, testmetoderna och testens omfattning presente-
ras i tabell 3. Den externa tillverkningskontrollen sker en gång per år. 
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Tabell 3.  Den externa tillverkningskontrollens test och testomfattning. 

Egenskap som testas Metod Testomfattning 
Konstruktion och utseende Okulärbesiktning Minst 3 provex./produkt  
Dimensioner SFS-EN 274-1, punkt 4.5 1 provex. / produkt 
Vattentäthet   SFS-EN 274-2, punkt 4.7  1 provex. / produkt 
Lufttäthet  Dessa regler, punkt 4.2.1 3 provex. / produkt 
Märkning Dessa regler, kapitel 8 1 provex. / produkt 

 
 
Proven tas ur tillverkarens lager så, att de representerar tillverkarens produktion.  
 
Testning av proven görs i minst den omfattning som presenteras i tabell 3.  
 
Tillverkningskontrollanten rapporterar tillverkningskontrollresultaten till tillverkaren av vattenlåset. 
Om det vid tillverkningskontrollen inte framkommit brister levererar tillverkningskontrollanten ett 
rapportsammandrag till den som erhållit typgodkännandet och till den som beviljat det. Om det där-
emot vid granskningsbesöket uppdagas brister eller fel i vattenlåset eller om det i övrigt finns orsak att 
misstänka att dess egenskaper har förändrats, bör tillverkningskontrollanten omedelbart underrätta 
därom tillverkaren, den som erhållit och den som beviljat godkännandet. 
 
 
6.4 Tillverkningskontrollavtal 
 
Tillverkare och tillverkningskontrollant skall ingå skriftligt avtal om extern tillverkningskontroll före 
typgodkännande beviljas. Avtalsparterna fastställer i samråd med den som beviljar typgodkännandet 
produktvis det detaljerade innehållet i avtalet om tillverkningskontroll.  
 
Ur avtalet eller dess bilagor bör framgå följande: 
–  de produkter som omfattas av tillverkningskontrollen och var de tillverkas 
–  detaljerade uppgifter om produkterna och deras egenskaper 
–  tillverkningskontrollens ändamål och innehåll 
–  tillverkarens skyldigheter  

- tillverkarens interna tillverkningskontroll 
- skyldighet att anmäla om förändringar i produktens råmaterial, tillverkning  
  eller kvalitet 
- för tillverkningskontrollen ansvarig person 

–  tillverkningskontrollantens skyldigheter  
- av tillverkningskontrollanten utförd granskning  
- rapportering till tillverkaren och den som beviljat godkännandet 
- kontaktperson ansvarig för tillverkningskontrollen  

–  grunderna för kostnaderna 
–  förändringar i avtalet och dess bilagor 
–  avtalets giltighetstid och uppsägning 
–  övriga villkor 
 
 
 

7 
MÄRKNING 
 
Den typgodkända vattenlås märks på sätt som standarden SFS-EN 1253 och typgodkännandebeslutet 
förutsätter. 
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8 
UPPGIFTER SOM SKALL ANGES I ANSÖKAN 
 
Typgodkännande kan ansökas genom fritt formulerad ansökan eller med ansökningsblankett. Ur ansö-
kan och dess bilagor bör framgå följande: 
–  sökande (företagets namn och kontaktuppgifter) 
–  tillverkare (företagets namn och kontaktuppgifter) 
–  fullmakt, om sökanden inte själv tillverkar produkten 
–  kontaktuppgifterna till den person som handhar ärendet  
–  uppgifter om produkten och dess tillverkning 
–  redogörelse för den interna tillverkningskontrollen 
–  testbeskrivning i enlighet med punkt 3.3 
–  eventuella övriga utredningar beträffande produktens duglighet 
–  produktens monterings- och användningsanvisningar 
–  utredning om situationen för CE-märkning av produkten 
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BILAGA 1 
HÄNVISNINGAR 
 
 

1. SFS-EN 274-1 Saniteettilaitteiden viemäröintikalusteet. Osa 1: Vaatimukset Waste fittings for sanitary 
appliances. Part 1: Requirements. 2002. 

2. SFS-EN 274-2 Saniteettilaitteiden viemäröintikalusteet. Osa 2: Testausmenetelmät Waste fittings for 
sanitary appliances. Part 2: Test methods. 2002. 

3. SFS-EN 274-3 Saniteettilaitteiden viemäröintikalusteet. Osa 3: Laadunvalvonta Waste fittings for sanitary 
appliances. Part 3: Quality control. 2002. 


