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Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 
1.1.2018 kumoutuneen kupariputkien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella. 

Valmistaja Yorkshire Copper Tube Ltd, Iso-Britannia 

Valmistuspaikka Mueller Europe, Bilston, Englanti, Iso-Britannia 

Tuote Yorkshire®  kupariputket (kovat, suorat, R290), joiden 

ulkohalkaisijat ovat 10 – 108 mm. 

Putkien koot (nimellinen ulkohalkaisija x vähimmäisseinämän 
paksuus) ovat 10 x 0,8, 12 x 1,0, 15 x 1,0, 18 x 1,0, 22 x 1,0,  28 x 
1,2, 35 x 1,5, 42 x 1,5, 54 x 1,5, 64 x 2,0, 76,1 x 2,0, 88,9 x 2,0 ja 108 
x 2,5 

Yorkshire® kupariputket (hehkutetut R220, kiepeillä), 

joiden ulkohalkaisijat ovat 12- 22 mm. 

Kuterlex PE-pinnoitetut kupariputket (hehkutetut 

R220, kiepeillä), joiden ulkohalkaisijat ovat 12- 22 mm. 

Käyttöalue Tämän todistuksen mukaiset kupariputket soveltuvat käytettäväksi 
kiinteistöjen vesilaitteistoissa Suomessa. 

TODISTUKSEN EHDOT  

Järjestelmän asennus Asennustyö suoritetaan noudattaen paikallisen viranomaisen ja 
valmistajan antamia asennusohjeita. 

Putket sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo 
rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata, sekä siten, että mahdollinen 
vesivuoto ohjataan näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja 
haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin. 

Muut ehdot Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa 
toimitettava tuotteen mukana. 

Merkitseminen Kupariputkiin merkitään tämän todistuksen numero EUFI29-
19001663-THTOD, EN 1057, ulkohalkaisija x seinämänpaksuus, 
valmistajan tunnistemerkintä ja valmistusajankohta. 
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LAADUNVALVONNAN 
VARMENNUS 

 

Laadunvarmentaja Eurofins Expert Services Oy, Espoo 

Laadunvarmennussopimus 25.1.2017 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennus-
sopimus nro. VTT-A-00006-17. 

HUOMAUTUKSET Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. 
Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana Eurofins 
Expert Services Oy:n internetsivuilta. 

Tuotteella on aiemmin ollut Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00091-10, 
jonka voimassaoloaika on päättynyt 9.4.2019.  

Päivityksessä lisätty kupariputket Yorkshire® kupariputket (hehkutetut 
R220, kiepeillä) 12- 22 mm ja Kuterlex PE-pinnoitetut kupariputket 
(hehkutetut R220, kiepeillä), 12- 22 mm. 

VOIMASSAOLON EHDOT Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen 
voimassaolo päättyy. 

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan 
määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koska 
todistuksen perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on 
todistusta käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten 
olemassaolo tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tämän 
todistuksen perusteina käytettyihin vaatimuksiin. 

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen 
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen 
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia. 

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen 
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään 
sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta 
vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä 
välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu. 

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen 
missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen 
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n 
kirjallisella luvalla. 

TODISTUKSEN 
PERUUTTAMINEN 

Todistus peruutetaan, jos 

 rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. 

 maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei 
korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen 
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin 
tuotteen poistamiseksi markkinoilta. 
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TODISTUKSEN PERUSTEET 

 

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus kupariputkien 
tyyppihyväksynnästä 15.6.2006 

  

Tiina Ala-Outinen 
Kehityspäällikkö 

Tatu Toivonen 
Arvioija 

TatuToivonen@eurofins.fi 

 Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti. 

LIITTEET - 

TIEDOKSI Ville Matveinen, Eurofins Expert Services Oy, PL 47 

02151, Espoo, VilleMatveinen@eurofins.fi 
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