
 

 
Anne-Jorunn Enstad 
Sertifiseringsleder 

 

 
 
 

SINTEF Certification   Standard(er) merket med stjerne (*) er ikke omfattet av SINTEFs akkreditering SINTEF AS 
www.sintefcertification.no  www.sintef.no 
e-post: certification@sintef.no Mal PSs san versjon 21.05.2021 Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA 

 

Innehaver 
Pipelife Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal 
 
Produsent 
Pipelife Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal 
 
Produkt- og produksjonskontroll 
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene 
i NS-EN ISO/IEC 17065. 
 
Produktbeskrivelse 
PP Smartline vannlåser.  
 
Følgende modeller inngår: 
› 40 mm Smartline rettløpsvannlås – NRF nr. 4520022 
› 50 mm Smartline rettløpsvannlås – NRF nr. 4520023 
› 40 mm Smartline vannlås – NRF nr. 2206966 
› 40 mm Smartline vannlås m/sil – NRF nr. 2206967 
› 50 mm Smartline vannlås – NRF nr. 2206968 
› 50 mm Smartline flaskevannlås – NRF nr. 2207083 
› 40 mm Smartline minivannlås – NRF nr. 4520041 
› 40 mm Smartline minivannlås m/sil – NRF nr. 4520042 
› 40 mm Smartline rettløpsvannlås krom – NRF nr. 

2207127 
› 40 mm Smartline vannlås krom m/sil – NRF nr. 

2206969 
› 40 mm Smartline vannlås krom – NRF nr. 2206971 

Funksjonskrav i TEK 
Bortleding av avløpsvann 
Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløps-
vannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden. 
 
Vannlåsene har en dreneringskapasitet på minimum 0,5 
l/s. 
 
Vannlås 
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås 
eller tilsvarende funksjon. 
 
Vannlåsene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm. 
 
Rensepunkt 
Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjø-
ring. 
 
Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demon-
teres for rengjøring. 
 
Andre sertifiseringskrav 
Merking 
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik 
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter. 
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