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TILLVERKNING AV GLASADE PARTIER 

Innehavare/Utfärdat för 

Fasadsystem Stål i Borås AB 
Hagvägen 3, 516 34 Dalsjöfors 
Organisationsnummer: 556894-0752 
Tel: 033-27 14 10 
E-post: Lennart@fasadsystemstal.se ,  Hemsida: www.fasadsystemstal.se  

Produktbeskrivning 

Produkter enligt typgodkännande nr 4294/88, 4295/88, 1945/89, 1946/89, 1947/89, 1132/93, 1141/95, 
1653/96, 0297/97, 0446/02 och SC1234-11 utfärdade av RISE (SP). 

Avsedd användning 

Enligt typgodkännande angivna under rubriken ”Produktbeskrivning”. 

Handelsnamn 

Enligt typgodkännande angivna under rubriken ”Produktbeskrivning”. 

Godkännande 

Tillverkningskontrollerade produkter enligt detta certifikat uppfyller tillämpliga tekniska egenskapskrav i 8 
kap., 4 § PBL och Boverkets byggregler enligt typgodkännandebevis angivna under rubriken 
”Produktbeskrivning”. 

Tillhörande handlingar 

Enligt typgodkännande angivna under rubriken ”Produktbeskrivning”. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 310-93-1537, Kontrollorgan: RISE (SP). 

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 typgodkännande. 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 beslut. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Fasadsystem Stål i Borås AB, Dalsjöfors 
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Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och 
omfattar: 

Innehavare/Tillverkningsställe 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Brandteknisk klass 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Kontrollorgan 

Fasadsystem Stål i Borås AB, Dalsjöfors 
t 
RISE Certifiering 1002 
Enligt aktuellt Typgodkännande 
Enligt aktuellt Typgodkännande 
Enligt aktuellt Typgodkännande 
nr/datum 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Enligt typgodkännande angivna under rubriken ”Produktbeskrivning”. 

Kommentarer 

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-04. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2022-09-03. 

Omfattning och giltighet för detta certifikat kan påverkas när giltighet upphör för typgodkännande 
 angivna under rubrik ”Produktbeskrivning”. 

Johan Åkesson Lazaros Tsantaridis 
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