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Vatette fördelar- och vattenmätarskåp 

Innehavare/Utfärdat för 

Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige 
Organisationsnummer: 556441-9918 
Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401 
E-post: info@gustavsberg.com  ,  Hemsida: www.gustavsberg.com 

Produktbeskrivning 

Vatette fördelarskåp för montering i regelstomme eller Vatette skåpstativ. Dräneringsrör från skåpet skall 
ledas till utrymme med avlopp eller vattentätt golv så att eventuella läckage lätt kan spåras och inte 
omedelbart orsakar skador. 
Vatette fördelarskåp är täthetstestat med skyddsrör och rörgenomföringar i olika dimensioner. 
Fördelarskåpet levereras med erforderligt antal rörgenomföringar för skyddsrör/kabelrör med ytterdiameter 
25, 28, 34, 42 eller 50 mm, medföljande täcklock skall användas för de hål som inte utnyttjas för 
rörgenomföringar. 
Produkter som ansluts till och som monteras i Vatette fördelarskåp ska vara typgodkända. 

Avsedd användning 

Fördelning av inkommande tappvatten och värmevatten. 
Inbyggnadsskåp med ingående produkter är avsedda att användas i väggkonstruktionen för att ge en 
inspekterbar vattenskadesäker installation. Vatette fördelarskåp får inte placeras i våtzon 1. 

Handelsnamn 

Vatette vattenmätarskåp / fördelarskåp. 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
 
Utformning 6:625, 2:a stycket med allmänt råd  
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar 6:9532  

Tillhörande handlingar  

Monteringsanvisning för Vatette Vattenmätarskåp ver. 2019-04-30. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB. 

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 godkännande och tillhörande 
handlingar. 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 godkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB i VÅRGÅRDA. 

Märkning 

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

Innehavare  
Handelsnamn 
Löpande tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

Gustavsberg, Vårgårda 
Vatette fördelarskåp 
ÅÅVV 
SC0316-19 
 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporterna ETz 9P02605 och PX00849-19A från RISE. 

Kommentarer 

Vatette fördelarskåp har godkänts i enlighet med NT VVS 129. 
Skyddsrören ska låsas på plats med låsbygel enligt monteringsinstruktionen. 
 
Vid tappkallvatteninstallation ska hänsyn tas till allmänt råd i BBR 6:622 Mikrobiell tillväxt: 
Installationernas utformning och isolering bör dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 
timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24˚C. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2024-09-05. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric Marcus Tillman 
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