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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av korsförnätade polyetenrör (PEX) som installeras i fastigheters 
kall- och varmvattensystem. 
 
Till den del egenskaperna hos PEX-rören inte kan anges genom CE-märkning på grundval av en har-
moniserad produktstandard eller europeiskt tekniskt godkännande kan typgodkännande av ett rör be-
viljas för alla de egenskaper som anges i dessa regler.  
 
Dessa regler omfattar PEX-rör av bruksklass 2 enligt del 1 och del 2 i standarden SFS-EN ISO 15875, 
i vilka den kontinuerliga vattentemperaturen kan vara högst 70º C och tillfälligt högst 95º C och vilkas 
dimensioneringstryck (maximi drifttryck) är 1 Mpa (10bar). 
 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
PEX-rören 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 
 
PEX-rören bör uppfylla i detta kapitel presenterade krav på egenskaper, vilka uppräknas i bilaga 1, 
tabell 1. 
 
3.1 Standardenlighet 
 
PEX-rören bör uppfylla kraven i standarden SFS-EN ISO 15875-2. 
 
3.1.1 Dimensioner 
 
De rördimensioner och väggtjocklekar som omfattas av typgodkännandet presenteras i tabell 1. 
 
 
Tabell 1.  Nominella dimensioner för PEX-rör som omfattas av typgodkännande enligt standarden  
 SFS-EN ISO 15875-2. 

Nominell dimension DN/OD 10 12 15 18 22 25 28 32 40 50 63  75 90 110
Nominell ytterdiameter dn    mm 10 12 15 18 22 25 28 32 40 50 63  75 90 110
Nominell väggtjocklek en  mm 1,8 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1
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3.2 Lämplighet att leda tappvatten 
 
Rören bör till sin konsistens uppfylla gällande krav vad tillsatsämnen beträffar, likaså de krav en ke-
misk undersökning enligt standarden SFS-EN ISO 8795 och en visuell undersökning enligt standarden 
SFS 2335 ställer. 
 
 
3.3 Testbeskrivning 
 
Provningsanstalten ger en testbeskrivning ur vilken framgår typgranskningens resultat och att produk-
ten uppfyller kraven i punkterna 3.1 och 3.2. 
 
 
 

4  
TESTMETODER 
 
PEX-rören testas med testmetoder som presenteras i detta kapitel och med provmängder i enlighet 
med bilaga 1.  
 
Vid testen kan man även tillgodogöra sig av testresultat och utredningar som tillverkaren presenterar 
och vilkas tillämplighet kontrolleras av provningsanstalten. 
 
 
 

5 
TYPGRANSKNING  
 
Vid typgranskningen utreder provningsanstalten hur PEX-rören uppfyller kraven för typgodkännande. 
 
 
5.1 Granskning av dokument  
 
För PEX-rör levereras följande dokument till provningsanstalten: 
a) Utredning över rören och deras material 
�  produktförteckning som omfattar produktidentifikation och dimensioner 
�  materialklassificeringsrapport 
�  tillverkningsmetod, korsförnätningstyp 
 
b)  Eventuella tidigare godkännanden och utförda test beträffande rören (t.ex. testrapport om materia-

lets långtidshållfasthet), vilka sökanden vill åberopa. 
 
c)  Utredning över rörens användning 
�  användningsändamål 
�  eventuella begränsningar i användningen 
 
d) Anvisningar gällande rören 
�  transport-, lagrings- och hanteringsanvisningar 
�  planerings- och installationsanvisningar  
�  bruks- och serviceanvisningar 
�  utredning om återanvändning 
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5.2 Typprov 
 
För de typprov som provningsanstalten utför utväljs provexemplar ur produktionen enligt provnings-
anstaltens direktiv. Prov tas av varje rördimension som skall typgodkännas i enlighet med bilaga 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. 
 
 
5.3 Besiktning av produktionsinrättning 
 
En besiktning av produktionsinrättningen utgör en del av typgranskningen. Vid besiktningen granskas 
den interna tillverkningskontrollen av produkterna i enlighet med nedanstående och punkt 6.3. Doku-
mentationen av följande funktioner/förfaranden granskas: 
�  dokumentering 
�  inköps- och mottagningskontrollen samt lagringen av råmaterial 
�  granskning av produktion och produktionskontroll 
�  kalibrering av kontroll-, mätnings- och testapparatur 
�  slutgranskning av färdig produkt 
�  hantering av färdig produkt (lagring, förpackning och leverans) 
�  förfarande vid avvikningar, reklamationer och korrigerande åtgärder och 
�  möjligheterna att spåra levererade produkter 
 
Vid besiktningen av produktionsinrättningen uppskattas tillverkarens verksamhetsförutsättningar för 
att säkerställa en jämn produktkvalitet och utföra intern kvalitetskontroll. 
 
 
 

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 kvalitetskontroll med tillverkningskon-
trollant som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. Tillverkningskontrollanten 
har rätt att i samband med den externa tillverkningskontrollen ta del av tillverkarens handlingar som 
gäller intern tillverkningskontroll samt besöka produktens tillverknings- och lagerutrymmen. Om mot-
tagaren av typgodkännandet inte är rörens tillverkare skall han sörja för att tillverkningskontrollanten 
får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskontroll. 
 
Om det i de typgodkända PEX-rörens 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 utfärda godkännande och för 
tillverkningskontrollanten.  
 
Behovet av förnyad provning bestäms från fall till fall på grundval av ändringens betydelse. Testom-
fattningen på grund av produktändringar presenteras i bilaga 1.  
 
 
 
 
 



 

6

6.2 Intern tillverkningskontroll 
 
Tillverkaren är skyldig att genom beskrivna metoder och anvisningar skriftligt påvisa att de rör som 
skall typgodkännas uppfyller kraven och att de motsvarar de rör som nämns i testbeskrivningen.  
 
Tillverkaren utför test inom ramen för den interna kvalitetskontrollen minst i den omfattning som pre-
senteras i bilaga 2. 
 
Utöver uppgifterna om testning och granskning bör ur den interna tillverkningskontrollens protokoll 
framgå följande uppgifter: 
�  råvarutyp 
�  råvaruintyg 
�  receptnummer/kod 
�  tillverkningsdatum 
 
Tillverkaren arkiverar alla dokument över sin kvalitetskontroll i minst tio (10) år.  
 
Tillverkaren bör ha ett ändamålsenligt förfarande för mottagning och behandling av reklamationer. 
 
Tillverkaren ombesörjer att produkter, 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. Den externa tillverkningskontrollen sker en gång per år.  
 
Den granskning som tillverkaren utför inom ramen för tillverkningskontrollen omfattar 
�  tillverkningskontrollhandlingarna 
�  tillverkarens testapparatur samt kalibrering av den och mätinstrumenten 
�  lagring, förpackning och leverans av slutprodukten 
 
Proven tas ur tillverkarens lager så, att de representerar tillverkarens produktion.  
 
Testning av proven görs minst i den omfattning som presenteras i bilaga 3.  
 
Tillverkningskontrollanten rapporterar om tillverkningskontrollresultaten till rörtillverkaren. Om det 
vid tillverkningskontrollen inte framkommit brister levererar tillverkningskontrollanten ett rapport-
sammandrag till den som erhållit typgodkännandet och till den som beviljat det. Om det däremot vid 
granskningsbesöket uppdagas brister eller fel i röret eller om det i övrigt finns orsak att misstänka att 
dess egenskaper har förändrats, bör tillverkningskontrollanten omedelbart underrätta därom rörtillver-
karen, den som erhållit och den som beviljat godkännandet. 
 
 
6.4 Tillverkningskontrollavtal 
 
Tillverkare och tillverkningskontrollant skall ingå avtal om extern tillverkningskontroll före typgod-
kännande beviljas. Avtalsparterna fastställer i samråd med den som beviljar typgodkännandet pro-
duktvis det detaljerade innehållet i avtalet om tillverkningskontroll.  
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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  
- rapporteringen 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 
 
Produkterna märks i enlighet med standarden SFS-EN 15875-2 och beslutet om typgodkännande. 
 
 
 

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 ansökaren inte själv tillverkar produkten 
�  kontaktuppgifterna till den person som handhar ärendet  
�  uppgifter om produkten och dess tillverkning 
�  ebenskaper för vilka typgodkännande ansöks 
�  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 

TESTMETODER 
 
 
 
 
Tabell 1. Egenskaper som vid typprov  skall testas hos PEX-rör och antal test. 

Testomfattning 1) Minimiantal test Egenskap som testas Testmetod 
 
SFS-EN ISO 15875-2 

T M1 M2 L  

Lämplighet att leda 
tappvatten 
 

tillsatsämnesförteckn 2) 
SFS-EN ISO 8795   
SFS 2335, liite A   

+ + + - 3 prov 

Långtidshållbarhet Del 2, punkt 4.2 + + + - en uppskattning/material 
Utseende Del 2, punkt 5.1  + - - + T: 1 prov /dimension/alla dimensioner 

L: 1 prov/ny dimension  
Transparens Del 2, punkt 5.2  + + + - 1 prov /minsta väggtjocklek 
Dimensioner Del 2, tebeller 2, 3 ja 6 + - - + T: 1 prov /dimension/alla dimensioner 

L: 1 prov/ny dimension  
Tryckhållfasthet Del 2, tabell 7 + + + + 3 prov/dim./alla dim., minst 2 dim.,  

utom för M1:  1 dim/dimensionsgrupp 
Längsgående formbes-
tändighet 

Del 2, tabell 8 + - + - 3 prov/dimension/alla dimensioner  

Förnätningsgrad Del 2, tabell 8 + - + - 2 prov/dimensionsgrupp   
Syrebeständighet Del 2, tabell 8 + + + - 1 prov  
1) T: typtest 
 M1: materialförändring 
 M2: förändring av tillsatsämne 
 L: utvidgning av produktsortimentet 
2) HIM:n förordning 953/2002 (direktiv 2002/72/EY) och 
 rekommendationer för polymerer som kommer i beröring med livsmedel  

 
 
Antal test bygger på i tabell 2  presenterad dimensionsgruppering. 
 
 
Tabell 2. Rörens dimensionsgruppering. 

Dimensionsgrupp 1 2 
Nom. ytterdiameter, dn 10 mm ≤ dn ≤ 63 mm 63 mm <dn ≤ 110 mm 
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BILAGA 2 
TEST INOM DEN INTERNA TILLVERKNINGS-
KONTROLLEN 
 
 
 
 
Testning av produktionsparti (BRT) 
 
Ett produktionsparti testas i enlighet med tabell 1.  Produktionspartiet kan godkännas endast om alla i tabell 1 
nämnda test har uppfyllt kraven under den stipulerade minimiomfattningen för provtagning. 
 
Om någon av produktens i tabell 1 nämnda egenskaper inte uppfyller kraven kasseras produktionspartiet eller så 
utförs ett nytt prov för denna egenskap. Efter det förfar man på följande sätt:  
- Godkänner den sista produkt som har uppfyllt standardens SFS-EN ISO 15875-2 krav. 
 Därefter tillverkade produkter kasseras. 
- Förfaringssättet för kasserade produkter bör finnas beskrivet i tillverkarens kvalitetssystem. 
 
 
Tabell 1. Egenskaper som testas och testfrekvens vid kontroll av ett produktionsparti.  

Egenskap som testas Testmetod 
SFS-EN ISO 15875-2 

Testomfattning 
Minst 1 prov, 1 test/prov       

Utseende Punkt 5.1 I början och var 4. timme 
Dimension Tabell 2, 3 ja 6 I början och var 4. timme 
Tryckhållfasthet, 95° C ≥  
22 h 

Tabell 7 En gång/rörparti 

Tryckhållfasthet, 95 °C ≥ 165 h Tabell7 En gång/rörparti 
Längsgående formbeständighet Tabell 8 I början och en gång per vecka 
Förnätningsgrad Tabell 8 En gång/rörparti 
Märkningar Punkt 10 I början och var 4. timme  

 
 
Övervakning av tillverkningsprocessen (PVT) 
 
Såvida produkterna inte uppfyller kraven i tabell 2 beträffande egenskaperna utförs ett nytt test i enlighet med 
tillverkarens kvalitetsplan. 
Om produkterna inte klarar det nya testet, granskas och korrigeras produktens tillverkningsprocess i enlighet 
med tillverkarens kvalitetsplan. 
 
 
Tabell 2. Egenskaper som testas och testomfattningen vid övervakningen av den tillverkningsplatsrelaterade 

produktionsprocessen. 

Egenskap som testas Testmetod 
SFS-EN ISO 15875-2 

Testomfattning  
       

Tryckhållfasthet, 95 °C ≥ 1000 h Tabell 7 3 prov /rördimension/år 
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BILAGA 3 
TEST INOM DEN EXTERNA TILLVERKNINGS-
KONTROLLEN 
 
 
 
Tabell 1. Egenskaper som testas hos PEX-rören vid den externa tillverkninggskontrollen, testomfattning. 

Egenskap som testas Testmetod 
SFS-EN ISO 15875-2 

Testomfattning 
   

Livsmedelsduglighet tillsatsämnesför-teckningar 1) 
SFS-EN ISO 8795 
SFS 2335, bilaga A 

3 prov /material/år  

Utseende  Del 2, punkt5.1 3 prov /dim.grupp/material/år 
Dimension Del 2, tabell 2, 3 o. 6 3 prov /dim.grupp/material/år 
Tryckhållfasthet, 95 °C ≥ 1000 h Del 2, tabell7 3 prov /dim.grupp/material/år 
Förnätningsgrad Del 2, tabell 8 3 prov /dim.grupp/material/år 
Märkningar Del 2, punkt 10 3 prov /dim.grupp/år 

De dimensioner som testar alterneras årligen 

1) HIM:s författning 953/2002 (direktiv 2002/72/EY) och   
 rekommendationer för polymerer som kommer i beröring med livsmedel. 
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BILAGA 4 
HÄNVISNINGAR 
 
 
 
 
1. SFS-EN ISO 15875-1 Muoviputkijärjestelmät kuuma- ja kylmävesiasennuksiin - Ristisilloitettu polyetee-

ni (PE-X) - Osa 1: Yleistä. 2004. 
 
2. SFS-EN ISO 15875-2 Muoviputkijärjestelmät kuuma- ja kylmävesiasennuksiin - Ristisilloitettu polyetee-

ni (PE-X) - Osa 2: Putket. 2004. 
 
3. SFS-EN ISO 8795 Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption. 

Migration assessment. Determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints 
(ISO 8795:2001) 

 
4. SFS 2335 Muoviputket. PE-paineputket. Laatuvaatimukset. 1988. 
 
5. CEN ISO/TS 15875-7  Plastics piping systems for hot and cold water installations. Crosslinked poly-

ethylene (PE-X). Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 15875-7:2003) 
 
 


