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Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 
1.1.2018 kumoutuneen PE-putkien liittimien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella. 

Valmistaja Heikki Laiho Oy, Noormarkku 

Tuote HELA pistoliittimet PE-putkille 

Koot 32, 40, 50 ja 63 mm, suorat, kulma ja T-liittimet, liittimet voivat 
sisältää myös kierreliitospäitä 

 

HELA puserrusliittimet PE-putkille 

Koot 20-63 mm,  suorat, kulma ja T-liittimet, liittimet voivat sisältää 
myös kierreliitospäitä 

 

Käyttöalue Tämän todistuksen mukaiset PE-putkien liittimet soveltuvat 
käytettäväksi kiinteistöjen vesilaitteistoissa Suomessa.    

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

Merkitseminen Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus, liittimen koko 
ja merkintä ”CR”.  

LAADUNVALVONNAN 
VARMENNUS 

 

Laadunvarmentaja Eurofins Expert Services Oy, Espoo 

Laadunvarmennussopimus 10.9.2007 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennus-
sopimus V-20645-07. 

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

Tuotteella on aiemmin ollut STF Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00098-
13, jonka voimassaolo on päättynyt 21.11.2018.  

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

http://www.sertifikaattihaku.fi/
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Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan 
määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 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. 

TODISTUKSEN PERUSTEET 

 

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus PE-putkien 
liittimien tyyppihyväksynnästä 10.11.2008.  

Tiina Ala-Outinen 
Liiketoimintapäällikkö 

Tatu Toivonen 
Arvioija 

EtunimiSukunimi@eurofins.fi 

 Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti. 

LIITTEET - 

TIEDOKSI Eurofins Expert Services, Ville Matveinen, VilleMatveinen@eurofins.fi 
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