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I LAILLINEN POHJA JA YLEISET 

EHDOT 
 
1 Tämän Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän on 

antanut ETA-Danmark A/S seuraavien ehtojen 
mukaisesti: 

 
- 21.12.1988 annettu jäsenvaltioiden 

rakennustuotteisiin liittyvien lakien, asetusten tai 
hallinnollisten säännösten mukauttamista koskeva 
Neuvoston direktiivi 89/106/ETY1) sellaisena kuin 
se on muutettuna 22.7.1993 annetulla Neuvoston 
direktiivillä 93/68/ETY2). 

 
- Bekendtgørelse 559 af 27-06-1994 (afløser 

bekendtgørelse 480 af 25-06-1991) om 
ikrafttræden af EF direktiv af 21. december 1988 
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
byggevarer. 

 
- Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän 

hakemiseen, valmisteluun ja myöntämiseen 
liittyvät yleiset menettelysäännöt, kuten ne 
komission päätöksen 94/23/EY3) liitteessä 
määritellään. 

 
- EOTA:n ohjeet Eurooppalaisille Teknisille 

Hyväksynnöille, ETAG nro 022 Vesitiiviit 
päällystysjärjestelmät kosteiden tilojen lattioille 
ja/tai seinille, osa 1, huhtikuun 2007 painos 

 
2 ETA-Danmark A/S on oikeutettu tarkistamaan, 

täyttyvätkö tämän Eurooppalaisen Teknisen 
Hyväksynnän ehdot. Tässä tarkoituksessa 
ilmoitettu osapuoli suorittaa kahdesti vuodessa 
tehdastuotannon valvonnan, tarkkailun ja 
arvioinnin. Tarkastus suoritetaan 
valmistuslaitoksessa. Vastuu tuotteiden 
yhdenmukaisuudesta Eurooppalaisen Teknisen 
Hyväksynnän kanssa ja soveltuvuudesta niiden 
käyttötarkoitukseen säilyy kuitenkin 
Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän haltijalla. 

 
3 Tätä Eurooppalaista Teknistä Hyväksyntää ei saa 

siirtää muille valmistajille tai muille valmistajien 
edustajille, kuin mitä sivulla 1 on määritelty, eikä 
muille tuotantolaitoksille, kuin mitä tämän 
Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän sivulla 1 
on määritelty. 

 
4 ETA-Danmark A/S voi peruuttaa tämän 

Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän 
Neuvoston direktiivin 89/106/ETY artiklan 5(1) 
nojalla. 

 
 

5 Mikäli tästä Eurooppalaisesta Teknisestä 
Hyväksynnästä tehdään jäljennöksiä, mukaan 
lukien hyväksynnän sähköinen välittäminen 
eteenpäin, tulee se aina jäljentää 
kokonaisuudessaan. Osittaisia jäljennöksiä 
voidaan kuitenkin tehdä ETA-Danmark A/S:n 
kirjallisella suostumuksella. Tässä tapauksessa 
jäljennöksestä tulee ilmetä, että kyseessä on 
osittainen jäljennös. Mainoslehtisten tekstit ja 
kuvat eivät saa olla ristiriidassa Eurooppalaisen 
Teknisen Hyväksynnän kanssa tai käyttää sitä 
väärin. 

 
6 ETA-Danmark A/S on julkaissut tämän 

Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän 
englanniksi. 
Tämä versio vastaa täysin EOTA:n sisällä 
käytettävää versiota. Muunkielisistä käännöksistä 
tulee ilmetä, että kyseessä on käännös. 

 
1) Official Journal of the European Communities No L40, 11 Feb 1989, p 12. 
2) Official Journal of the European Communities No L220, 30 Aug 1993, p 1. 
3) Official Journal of the European Communities No L 17, 20 Jan 1994, p 34. 
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II EUROOPPALAISEN TEKNISEN 
HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 

 
1 Tuotteen määritelmä ja käyttötarkoitus 
 
Yleistä 
Schönox 1K-DS on yksikomponenttinen järjestelmä, 
joka koostuu nestemäisestä sementtipohjaisesta kalvosta, 
joka sekoitetaan veteen, sekä muista komponenteista, 
kuten pohjustusaineesta, vahvikkeista ja 
kiinnitysaineesta. Tuotetta käytetään kosteiden tilojen 
lattioiden ja seinien vedeneristeenä ja se levitetään 
kulutuspinnan alle. 
Järjestelmä koostuu seuraavista osista: 
 
Pohjustusaine 
Schönox KH, joka on yksikomponenttinen 
keinohartsidispersiopohjustusaine, ja Schönox KH Fix 
tai Schönox SHP, joka on useille erilaisille alustoille 
soveltuva yksikomponenttinen, liuotinaineeton 
akrylaattidispersiopohjustusaine. Näiden 
pohjustusaineiden ei ole tarkoitus parantaa järjestelmän 
vesihöyryn läpäisevyysarvoa merkittävästi. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Schönox SPR -
pohjustusainetta, mikäli pohjustusaineen halutaan 
merkittävästi parantavan järjestelmän 
vesihöyrynläpäisevyysarvoa. Kyseessä on 
yksikomponenttinen polyvinyyliklorididispersio. 
 
Vedeneriste 
Vedeneriste on yksikomponenttinen järjestelmä sisältäen 
sementtipohjaisen Schönox 1K-DS -vedeneristeen 
sekoitettuna veteen. 
 
Vahvikkeet 
Vahvikkeina käytetään Schönox ST Sealing Tape -
teippiä tai Schönox BT Butyl Tape -teippiä. Niitä 
käytetään lattian ja seinän liittymäkohdissa, nurkissa ja 
läpivientien yhteydessä. Schönox ST laminoidaan 
Schönox 1K-DS -vedeneristeen kerrosten väliin. 
Kulmissa ja nurkissa tulee käyttää valmiiksi muotoon 
leikattuja kappaleita. Lattioissa ja seinissä olevat putkien 
läpiviennit vahvistetaan Schönox ST-D -kauluksilla, 
joita on saatavilla eri kokoisina putkien halkaisijasta 
riippuen. Lattiakaivoissa käytetään Schönox ST-FC-, - 
ST-BR- tai ST-BC -vahvikkeita työmenetelmästä ja 
kaivon asennustavasta riippuen. 
 
Kiinnitysaineet 
Tämä Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä kattaa 
seuraavat kiinnitysaineet: SCHÖNOX CFK, SCHÖNOX 
CFK PLUS, SCHÖNOX SFK, SCHÖNOX SFK 
RAPID, SCHÖNOX SFK 3631, SCHÖNOX PFK, 
SCHÖNOX PFK RAPID, SCHÖNOX PFK WHITE, 
SCHÖNOX PFK PLUS, SCHÖNOX SK, SCHÖNOX 
SEK, SCHÖNOX SK RAPID W, SCHÖNOX TTFLEX, 
SHÖNOX TT-FLEX RAPID, SCHÖNOX SLK, 
SCHÖNOX Q9W, SCHÖNOX TT S8, SCHÖNOX TT  
RAPID, SCHÖNOX TT RAPID W, SCHÖNOX TT 
PLUS, SCHÖNOX TT DUR 

 
Järjestelmä rakentuu seuraavasti: 
- vähintään 40 - 75 g/m2 kerros Schönox KH:ta 

(alustasta riippuen) tai 150 g/m2 Schönox KH 
Fixiä (alustasta riippuen) sekä kerros Schönox 
SHP:ta (250 g/m2) tai kaksi kerrosta Schönox SPR 
Primer -pohjustusainetta (150 g/m2 + 100 g/m2). 

 
- sisä- ja ulkokulmat seinissä, pinnan liitosten tai 

alustan halkeamat, putkien läpiviennit, lattiakaivot 
sekä seinän ja lattian liitoskohdat vahvistetaan 
Schönox ST Sealing Tape -teipillä, joka 
laminoidaan Schönox 1K-DS -vedeneristeen 
kerroksen väliin, tai Schönox BT Butyl Tape -
teipillä, joka on itsekiinnittyvä keinokumivahvike. 
Lattioissa ja seinissä olevat putkien läpiviennit 
vahvistetaan Schönox ST-D -kauluksilla, joita on 
saatavilla eri kokoisina putkien halkaisijasta 
riippuen. Lattiakaivoissa käytetään Schönox ST-
FC-, - ST-BR- tai ST-BC -vahvikkeita 
työmenetelmästä ja kaivon asennustavasta 
riippuen. 

 
- vähintään 3 540 g/m2 yksikomponenttista Schönox 

1KDS:ää jaettuna tasaisesti pinnalle vähintään 
kahtena kerroksena. Määrä 3,54 kg/m2 on johdettu 
arvoista 2,8 kg/m2 kuivaa jauhetta ja 20 % vettä. 

 
- pinnoitteeseen kiinnitetään kerros keraamisia 

laattoja sementtipohjaisella 
laattojenkiinnitysaineella. 

 
Ota huomioon, että edellä mainittu määrä Schönox 1K-
DS:ää vastaa 2,0 mm:n paksuista kuivakalvoa (katso 
kohta 2.4.7.3). 
 
Käyttötarkoitus 
Päällystysjärjestelmän käyttötarkoitus on seuraava: 
 
1. Vesitiivis päällyste kulutuspinnan alla käytettäväksi. 
Normaalisti alustana on laattapinta, puupohjainen 
panelointi, kipsilevy, kuitusementtilevy, sementtilevy, 
polystyreenistä valmistettu sementtipohjaisella 
lasikuituvahvisteella päällystetty vesitiivis levy tai 
betoni. Toisin sanoen alustat, jotka ovat herkkiä 
kosteudelle, joustavia tai alttiita halkeamille tai sisältävät 
runsaasti saumakohtia. 
 
Järjestelmää voidaan käyttää seuraavanlaisten 
lattiakaivojen yhteydessä: 
Ruostumattomasta teräksestä tai PE-muovista 
valmistetut pyöreät ja nelikulmaiset kaivot, joissa on 
laippa kalvon kiinnitystä varten tai kiristysrengas tai 
kaulus. 
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2. Sisätilat, joissa nestemäinen tuote ei altistu alle 5 °C ja 
yli 40 °C lämpötiloille (rakenteen lämpötila), seuraavissa 
käyttötarkoituksissa: 
 
- Lattia- ja seinäpinnat, jotka ovat vain satunnaisesti 

suoraan kosketuksissa veteen, esimerkiksi 
selkeästi erillään suihkusta tai kylpyammeesta. 

- Muutamia kertoja vuorokaudessa käytettävää 
suihkua tai kylpyammetta ympäröivät seinät ja 
lattiat, esimerkiksi normaalit asuinhuoneistot, 
usean perheen talot ja hotellit. 

- Seinä- ja lattiapinnat, jotka ovat useammin tai 
pidempään kosketuksissa veden kanssa kuin 
normaalissa asuinhuoneistossa on tavallista , 
esimerkiksi yleiset kylpytilat, koulut ja 
urheilutilat. 

 
Odotettavissa oleva toiminta-aika 
Mikäli järjestelmää käytetään sen normaalissa 
käyttötarkoituksessa, sen toiminta-ajan odotetaan olevan 
25 vuotta, edellyttäen, että järjestelmä on asennettu ja 
sitä käytetään ja hoidetaan asianmukaisesti. 
 
"Odotettavissa oleva toiminta-aika" tarkoittaa sitä, että 
tämän ajan umpeuduttua todellinen käyttöaika 
normaalissa käytössä voi olla huomattavasti pidempi, 
eikä tuote ole heikentynyt merkittävästi vaikuttaakseen 
olennaisiin vaatimuksiin. 
 
Arviota alustassa käytettyjen levyjen toiminta-ajasta ei 
voida pitää Schönox GmbH:n tai ETA-Danmark A/S:n 
antamana takuuna. 
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2 Tuotteen ominaisuudet ja arviointi 

 
ETAG-
kappale 

 
Ominaisuus 

 
Ominaisuuden arviointi 

 2.1 Mekaaninen vastustuskyky ja vakaus Ei olennaista. 

 2.2 Turvallisuus tulipalon sattuessa  

2.4.1 Tulenkestävyys Euroluokka E 

 2.3 Hygienia, terveys ja ympäristö  

2.4.2 Vaaralliset aineet Ei vaarallisia materiaaleja*) 

2.4.3. Höyrynläpäisevyys 1K-DS-vedeneristeen höyrynläpäisevyys 
testattu yhdessä pohjusteen kanssa 23ºC ja RH 
93 → 50 %: 

Ilman pohjustusainetta ja kipsilevylle 
levitettynä tuotteen sd-arvo on 2,0 m, kun 
1KDS-kalvoa on kahden levityskerran 
jälkeen 3 300 g/m². 

Schönox SPR -pohjustusaineen kanssa 
kipsilevylle levitettynä tuotteen sd-arvo on 
42,8 m, kun Schönox SPR -pohjustusainetta 
on kahden levityskerran jälkeen 250 g/m2 ja 
1K-DS-kalvoa kahden levityskerran jälkeen 
3 300 g/m². 

2.4.4 Kosteudenkestävyys  

 Vesitiiveys Vesitiivis standardin EN 14891 mukaisesti 

 Halkeamansilloituskyky 3,54 kg/m2 1K-DSHA-kalvoa kahtena 
kerroksena (kalvon vastaava paksuus = 2,0 
mm) 

Arviointikategoria 1: Halkeaman leveys 0,4 
mm 

 Vetolujuus Schönox 1K-DS -vedeneriste ja kaikki tämän 
Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän 
kohdassa 1 mainitut laatankiinnitysaineet ovat 
yhdenmukaisia seuraavan kategorian kanssa 
sementtipinnoilla: Arviointikategoria 2: 
Vetolujuus > 0,5 MPa 

Schönox 1K-DS -vedeneriste ja kaikki tämän 
Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän 
kohdassa 1 mainitut laatankiinnitysaineet ovat 
yhdenmukaisia seuraavan kategorian kanssa 
kalsiumsilikaatti-, kipsi-, kuitusementti-, 
sementtilevy ja polystyreenistä valmistettujen 
sementtipohjaisella lasikuitulujitteella 
päällystettyjen vesitiiviiden levyjen**) kanssa: 
Arviointikategoria 2: Vetolujuus > 0,5 MPa 
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ETAG-
kappale 

 
Ominaisuus 

 
Ominaisuuden arviointi 

 Naarmuuntumisen kestävyys Ei testattua suorituskykyä 

 Liitoskohtien yhdistäminen Yhdessä joko Schönox ST Sealing Tape- tai 
Schönox BT Butyl Tape -teipin kanssa 
Schönox 1K-DS -vedeneriste on 
yhdenmukainen seuraavan kategorian kanssa: 
Arviointikategoria 2: Vesitiivis 

 Vesitiiveys läpivientien ympärillä Schönox 1K-DS -vedeneriste yhdessä tämän 
Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän***) 
kohdassa 1 mainittujen vahvikkeiden kanssa on 
yhdenmukainen seuraavan kategorian kanssa: 
Arviointikategoria 2: Vesitiivis 

 2.4 Turvallisuus käytettäessä  

2.4.5 Liukkaus Ei olennaista 

 2.5 Äänenvaimennus Ei olennaista 

 2.6 Energiatehokkuus ja lämmön varastointi Ei olennaista 

 2.7 Kestävyyteen ja käytettävyyteen liittyvät 
piirteet 

 

2.4.6.1 Lämmönkestävyys Arviointikategoria 2: 

Vetolujuus > 0,5 MPa 

2.4.6.2 Vedenkestävyys Arviointikategoria 2: Vetolujuus > 0,5 MPa 

2.4.6.3 Emäksisyydenkestävyys Arviointikategoria 2: Vetolujuus > 0,5 MPa 

2.4.6.6 Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei olennaista 

2.4.7.1 Puhdistettavuus Ei olennaista 

2.4.7.2 Korjattavuus Korjattavissa 

2.4.7.3 Paksuus Schönox 1K-DS -vedeneristeen vaadittava 
paino (märkänä) on 1,77 kg/m2 millimetrin 
paksuista kuivakalvoa kohden. 

Kalvon vähimmäispaksuus on 2,0 mm. 

2.4.7.4 Asennettavuus Asennettavissa 
*) http://europa.eu.int-/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm mukaisesti. Tähän Eurooppalaiseen Tekniseen Hyväksyntään 
sisältyvien, vaarallisia aineita koskevien lausekkeiden lisäksi voi olla myös muita tuotteita koskevia vaatimuksia (esimerkiksi vaikuttava eurooppalainen 
lainsäädäntö ja kansalliset lait, määräykset ja hallinnolliset säännökset). Ollakseen EU:n rakennustuotteista antaman direktiivin mukaisia, myös näitä 
säädöksiä tulee noudattaa, jos ja kun ne ovat aiheellisia). 
**) Arvio tuotteen soveltuvuudesta levyjen yleisen kuvauksen mukaisesti perustuu seuraaville pinnoille tehtyihin testeihin, mukaan lukien betoni, 
standardin EN-1323 mukaisesti: sementtipohjaiset Schönox-tasoitteet ja sementtipohjaiset Schönox-lattiatasoitteet, kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet, 
sementtipohjaiset Sakret-tasoitteet, Weber liitusementtitasoitteet, Knauf-kipsilevyt (MP 75L), Illbruck-polystyreenikuivalevyt, vaahtobetoniharkot, 
Fermacell-kipsikuitulevyt, Wedi-rakennuslevyt ja vanhat keraamiset laattapinnat. 
***) Tuote on testattu kolmenlaisten lattiakaivojen kanssa ETAG 022 osa 1 - liitteen A säännösten mukaisesti. Kaksi kaivoista oli pyöreitä, joista toinen 
oli valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja jossa oli laippa kalvopäällysteisiä lattioita varten. Toinen kaivo oli valmistettu PP-muovista ja siinä oli 
tyypin KL150 kiristysrengas. Lisäksi testaus suoritettiin neliskulmaisella, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kaivolla, joka oli varustettu laipalla 
puisiin lattiarakenteisiin asentamista varten. 
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3 Yhdenmukaisuuden todistaminen ja CE-
merkintä 

 
3.1 Yhdenmukaisuusjärjestelmän todistaminen 
 

Euroopan komission päätöksen 2003/655/EY 
mukaisesti järjestelmä 2+, joka koskee 
yhdenmukaisuuden todistamismenetelmää (liite 
III, lauseke 2 (ii), direktiivin 89/106/EY 
ensimmäinen mahdollisuus), pätee vesitiiviiseen 
päällystysjärjestelmään. 
Tuotteelle ei ole määritelty tulenkestävyyttä, joten 
Euroopan komission tulikäyttäytymistä koskeva 
päätös 2003/655/EY ei ole olennainen. 
 
Yhdenmukaisuuden todistamismenetelmä 2+ 
määritellään seuraavasti: 
 
a) Valmistajan tehtävät: 
 

(1) Tehdastuotannon valvonta 
(2) Tuotteen tyyppitestaus 
(3) Tehtaalta otettujen näytteiden testaus 

määrätyn testaussuunnitelman 
mukaisesti 

 
b) Ilmoitetun osapuolen tehtävät: 
 

(1) Tehtaan alkutarkastus ja 
tehdastuotannon valvonta 

(2) Jatkuva valvonta 
 

3.2 Velvollisuudet 
 
3.2.1 Valmistajan tehtävät 
 
3.2.1.1 Tehdastuotannon valvonta 
 

Valmistajan tulee suorittaa tuotannon jatkuvaa 
sisäistä valvontaa. Kaikki valmistajan omaksumat 
osat, vaatimukset ja säännökset tulee kirjata 
järjestelmällisesti kirjallisten toimintaohjeiden ja 
menetelmien muodossa, mukaan lukien saavutetut 
tulokset.  Tällainen tuotannon valvontajärjestelmä 
varmistaa sen, että tuote on tämän Eurooppalaisen 
Teknisen Hyväksynnän mukainen. 
 
Tehdastuotannon valvonnan tulee olla 
yhdenmukainen valvontasuunnitelman1 soveltuvan 
osan kanssa, joka on luottamuksellinen osa 
MTD:tä. Valvontasuunnitelma luodaan 
valmistajan käyttämän ja ETA-Danmarkin 
tallentaman tehdastuotannon valvontajärjestelmän 
yhteydessä. 

 
1 Valvontasuunnitelma on luottamuksellinen osa tämän 
Eurooppalaisen Teknisen hyväksynnän MTD:tä, ja se tallennetaan ETA-
Danmarkin haltuun. Se sisältää tarvittavat tiedot tehdastuotannon 
valvonnasta ja tyyppitestauksesta. Valvontasuunnitelma luovutetaan 
ilmoitetulle osapuolelle, jos sillä on merkitystä 
yhdenmukaisuusilmoitusprosessiin osallistuvan ilmoitetun osapuolen 
tehtävien kannalta. Katso kohta 3.2.2. 

MTD:n mukaisesti valmistaja voi käyttää ainoastaan 
perusraaka-aineita. Sen tulee tarkastaa tai valvoa 
materiaaleja vastaanoton yhteydessä 
valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Tehdastuotannon valvonta seuraa osien 
tunnistettavia ominaisuuksia sekä 
valvontasuunnitelman esimerkkiä, kuten ETAG 022 
osa 1 sen määrittelee. 
Tehdastuotannon valvonnan tulokset kirjataan 
muistiin ja arvioidaan valvontasuunnitelman 
säännösten mukaisesti. 
Asiakirjoista tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: 
- tuotteen nimi ja perusraaka-aineet 
- tarkastuksen ja valvonnan tyyppi 
- tuotteen valmistuspäivämäärä, tarvittaessa 

eränumero, tuotteen tai perusraaka-aineiden 
tarkastuksen tai valvonnan suorituspäivämäärä 

- tarkastuksen tai valvonnan tulokset sekä niiden 
vertailu vaatimuksiin soveltuvin osin 

- tehdastuotannon valvonnasta vastaavan henkilön 
allekirjoitus. 

Asiakirjoja tulee säilyttää vähintään viisi vuotta. Ne 
tulee esitellä ETA-Danmarkille pyydettäessä. 
Tehdastuotannon valvontaan kuuluvien 
suoritettavien testien tai tarkastusten laajuutta, 
tyyppiä ja toistuvuutta koskevien yksityiskohtien 
tulee vastata valvontasuunnitelmaa, joka on osa 
tämän Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän 
MTD:tä. 

 
3.2.1.2 Tuotteen tyyppitestaus 

Tuotteen tyyppitestaus viittaa tämän Eurooppalaisen 
Teknisen Hyväksynnän valvontasuunnitelman 
asianmukaisissa kohdissa mainittuihin tuotteen 
ominaisuuksiin. Se noudattaa valvontasuunnitelman 
esimerkkiä, kuten ETAG 022 osa 1 sen määrittelee. 
Mikäli tämän Eurooppalaisen Teknisen 
Hyväksynnän taustalla olevat vahvistukset sisältävät 
näytteitä tämänhetkisestä tuotannosta, korvaavat ne 
tyyppitestauksen. 
Muutoin tarpeelliset tyyppitestaukset suoritetaan 
valvontasuunnitelman säännösten mukaisesti, ja 
valmistajan tulee varmistaa vaadittujen 
ominaisuuksien arvojen noudattaminen. 
Mikäli tuotantomenetelmää muutetaan tai tuotanto 
aloitetaan toisessa tuotantolaitoksessa, tulee 
tyyppitestaus suorittaa uudelleen. 

 
3.2.1.3 Valmistajan muut tehtävät 

Valmistajan tulee sopimuksen nojalla nimittää 
osapuolet, joille ilmoitetaan kohdassa 3.1(b) 
mainituista tuotteeseen liittyvistä tehtävistä, jotta 
nämä voivat suorittaa kohdassa 3.2.2 määritellyt 
tehtävänsä. Tähän liittyen valmistajan tulee 
luovuttaa ilmoitetuille osapuolille kohdassa 3.2.2 
mainittu valvontasuunnitelma. 
Valmistajan tulee tehdä yhdenmukaisuusilmoitus, 
jossa todetaan tuotteen olevan tämän Eurooppalaisen 
Teknisen Hyväksynnän mukainen. Valmistajan tulee 
myös varustaa tuote CE-merkinnällä lausekkeen 3.3 
mukaisesti. 
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3.2.2. Ilmoitetun osapuolen tehtävät 
 
3.2.2.1 Tehtaan alkutarkastus ja tehdastuotannon 
valvonta 
 

Valvontasuunnitelman soveltuva osa määrittelee 
ne ominaisuudet, joita ilmoitetun osapuolen tulee 
valvoa tehtaan alkutarkastuksen ja 
tehdastuotannon valvonnan yhteydessä. Ilmoitetun 
osapuolen tulee tuotannon aloittamisen yhteydessä 
valvoa valmistajan laitteita ja välineitä sekä 
tehdastuotannon valvontaan liittyviä asiakirjoja. 
Ilmoitetun osapuolen tulee säilyttää edellä 
mainittuihin tekoihin liittyvät olennaiset kohdat 
sekä kirjata saavutetut tulokset ja vedetyt 
johtopäätökset kirjalliseen raporttiin. 
Valmistajan nimittämä vahvistuksen antava, 
ilmoitettu osapuoli myöntää tehdastuotannon 
valvonnalle EY:n yhdenmukaisuustodistuksen, 
jossa valvonnan todetaan olevan tämän 
Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän mukaista. 
Mikäli tuotantomenetelmää muutetaan tai tuotanto 
aloitetaan toisessa tuotantolaitoksessa, tulee 
tehtaan alkutarkastus ja tehdastuotannon valvonta 
suorittaa uudelleen. Ilmoitettu osapuoli myöntää 
tehdastuotannon valvonnalle uuden EY:n 
yhdenmukaisuustodistuksen, jossa valvonnan 
todetaan olevan tämän Eurooppalaisen Teknisen 
Hyväksynnän mukaista. 

 
3.2.2.3 Tehdastuotannon valvonnan jatkuva 
tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä 
 

Valvontasuunnitelman soveltuvat osat 
määrittelevät ne tuoteominaisuudet, joita 
ilmoitetun osapuolen tulee valvoa. Nämä tehtävät 
tulisi suorittaa kahdesti vuodessa. 
Ilmoitetun osapuolen tulee säilyttää edellä 
mainittuihin tekoihin liittyvät olennaiset kohdat 
sekä kirjata saavutetut tulokset ja vedetyt 
johtopäätökset kirjalliseen raporttiin. 
Mikäli tämän Eurooppalaisen Teknisen 
Hyväksynnän säännöksiä tai 
valvontasuunnitelmaa ei enää noudateta, ilmoitettu 
osapuoli peruu myöntämänsä 
yhdenmukaisuustodistuksen sekä ilmoittaa tästä 
ETA-Danmarkille välittömästi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 CE-merkintä 
 

CE-merkintä2 laitetaan Schönox 1K-DS -
vedeneristeen pakkaukseen tai sen mukana tuleviin 
asiakirjoihin. 
Kirjaimia "CE" seuraavat ilmoitetun osapuolen 
myöntämä tunnistenumero ja seuraavat lisätiedot: 
- valmistajan nimi ja osoite tai tunnistettava 

merkki 
- CE-merkinnän myöntämisvuoden kaksi 

viimeistä numeroa 
- tehdastuotannon valvontaa koskevan EY-

todistuksen numero 
- Eurooppalaisen Teknisen Hyväksynnän numero 
- Eurooppalaisen Teknisen ohjesäännön numero. 
Osat tulee merkitä siten, että niiden ymmärretään 
kuuluvan Schönox 1K-DS -
vedeneristysjärjestelmään. 

 
 
 
 
 
 

 2 "Rakennustuotedirektiivin alainen CE-merkintä", Bryssel 
1.8.2002. CE-merkintään liittyviä huomautuksia on Ohjepaperi D:ssä. 
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4 Oletukset, joiden perusteella tuote 
katsottiin käyttötarkoitukseensa 
soveltuvaksi 

 
4.1 Valmistus 
 

Kaikki materiaalit ovat Schönox GmbH:n tai sen 
aliurakoitsijoiden Schönox GmbH:n vastuulla 
valmistamia. 
 
Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä 
myönnetään tuotteelle sovittujen tietojen/aineiston 
pohjalta. Nämä tiedot tallettaa ETA-Danmark; 
tiedoista voi tunnistaa arvioidun tuotteen. Mikäli 
tuote tai valmistusmenetelmä muuttuu siten, että 
tämä talletettu aineisto/tieto ei enää pidä 
paikkaansa, tulisi asiasta ilmoittaa ETA-
Danmarkille ennen muutosten täytäntöönpanoa. 
ETA-Danmark päättää, vaikuttavatko muutokset 
Eurooppalaiseen Tekniseen Hyväksyntään ja näin 
ollen hyväksynnän perusteella myönnettyyn CE-
merkintään. Mikäli näin on, ETA-Danmark myös 
arvioi, onko Eurooppalaiseen Tekniseen 
Hyväksyntään tarpeen tehdä lisäarvioita tai 
muutoksia. 

 
4.2 Suunnittelu ja mitoitus 
 

Vesitiiviin kalvon soveltuvuus kuhunkin 
käyttötarkoitukseen perustuu ominaisarvoihin ja 
kategorioihin. 
Valmistajan MTD:ssä mainitsemat vesitiiviin 
järjestelmän suunnittelua ja asennusta 
(muodostaakseen kosteiden sisätilojen lattioiden ja 
seinien kulutuspinnan alapuolelle vesitiiviin 
päällystyksen) koskevat lisähuomautukset otetaan 
huomioon. 

 
4.3 Asennus 
 

Vesitiiviin kalvon soveltuvuuden käyttöön 
voidaan olettaa toteutuvan vain silloin, kun se on 
asennettu valmistajan MTD:ssä antamien 
asennusohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon 
etenkin seuraavat seikat: 
- asennuksen suorittaa asianmukaisesti 

koulutettu henkilö 
- vain järjestelmässä mainittuja osia asennetaan 
- asennus tulee suorittaa vaadittuja työkaluja ja 

apuvälineitä käyttäen sekä varotoimenpiteitä 
noudattaen 

- alustan puhtaus ja oikea käsittely tulee 
varmistaa 

- vedeneristekalvo tulee tarkastaa niin 
asennuksen aikana kuin valmiinakin ja 
tarkastuksen tulokset kirjataan ylös. 

Jätteiden käsittelyyn liittyvät seikat tulee ottaa 
huomioon. 

4.4 Valmistajan vastuu 
 

Valmistajan vastuulla on varmistaa, että kaikki 
järjestelmää käyttävät ovat hyvin perillä kohtien 1, 
2 , 4 ja 5 mukaisista erityisehdoista, mukaan 
lukien tämän Eurooppalaisen Teknisen 
Hyväksynnän liitteet sekä hyväksyntään liitetyn 
MTD:n julkiset osat. 
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5 Merkintöjä valmistajalle 
 
5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi 
 

Tiedot 
- pakkauksista, 
- kuljetuksista ja 
- varastoinnista 
on mainittu MTD:ssä. 

 
5.2 Käyttö, huolto ja korjaus 
 

Tiedot 
- käytöstä, 
- huollosta ja 
- korjauksesta 
on mainittu MTD:ssä. 

 

 
 
 
 

 
Thomas Bruun 

Johtaja, ETA-Danmark 
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