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Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe gradbenega nadzora - izjava o lastnostih  
 
 
 

Za:  enoročno mešalno armaturo –  proizvajalca Grohe AG 
  Serija Euroeco, št.art. 32732000, 32737000, 32740000, 32743000 
 
 
se s tem dokumentom na podlagi 22. člena bavarskih gradbenih predpisov (BayBO) z dne 14.08.2007 
in seznama gradbenih smernic A, 2.del – izdaja 2014/1, točka 2.14, izdaja splošno potrdilo o 
preizkušanju za potrebe gradbenega nadzora kot potrdilo o uporabnosti glede na hrupnost *). 
 
 
 
Predlagatelj:   Grohe AG 
    Industriepark Edelburg  
    58675 Hemer  
 
 
Veljavnost do:   31.08.2019  
 
 
Številka potrdila o preizkušanju: P-IX 28275/IO 
 
 
Ta tehnična ocena hrupnosti za enoročno mešalno armaturo – armaturo za umivalnike temelji na 
potrdilu o preizkušanju št. 21221165-001 izdanem s strani TLRP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) sklicevanje na gradbene predpise zvezne dežele, v kateri ima preizkusna ustanova svoj sedež; splošna izjava o skladnosti pa velja v vseh 
zveznih deželah.  
 
To potrdilo o preizkušanju je dovoljeno objaviti le v polnem obsegu. Vsaka skrajšana objava ali izsek mora biti predhodno potrjen s strani 
TLRP.  
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TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
 
Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe 
gradbenega nadzora in lastnostih št. P-IX 28275/IO  
 

I Splošna določila  

 

http://www.tuv.com/hardlines


1 S to splošnim potrdilom o preizkušanju za potrebe gradbenega nadzora (v nadaljevanju 
˝potrdilo o preizkušanju˝) je dokazana uporabnost zgoraj navedenega proizvoda v skladu z 
gradbenimi predpisi zvezne države *) 

 
2 Splošno potrdilo o preizkušanju ne nadomesti zakonsko predpisanih dovoljenj in atestov 

predvidenih za izvedbo gradbenih del. 
 
3 Splošno potrdilo o preizkušanju se izda ne glede na pravice tretjih oseb, vključno z varstvenimi 

pravicami fizičnih oseb.   
  
4 Proizvajalec in distributer gradbenega proizvoda morata, ne glede na nadaljnje predpise v 

˝posebnih določilih˝, uporabniku gradbenega proizvoda dati na razpolago kopije splošnega 
potrdila o preizkušanju in ga opozoriti na to, da mora biti splošno poročilo o preizkušanju na 
razpolago na mestu uporabe proizvoda. Na posebno zahtevo morajo biti kopije potrdila o 
preizkušanju na razpolago tudi udeleženim upravnim organom.  

 
5 Splošno potrdilo o preizkušanju se lahko razmnožuje oziroma kopira le v celotnem obsegu. V 

primeru namena objave izsekov poročila o preizkušanju je potrebno predhodno pridobiti 
dovoljenje inštitucije, ki je potrdilo izdala.  

 
6 Inštitucija, ki je poročilo o testiranju izdala, ima pravico, da v tovarni proizvajalca, v skladišču 

distributerja ali na samem gradbišču oziroma mestu vgradnje preveri ali pusti preveriti ali so 
bile upoštevana določila tega splošnega potrdila o preizkušanju.  

 
7 Splošno gradbeno potrdilo o preizkušanju je mogoče tudi preklicati. Določila splošnega 

potrdila o preizkušanju je mogoče naknadno dopolniti ali spremeniti, še posebej, če to 
zahtevajo nova tehnična spoznanja.  
 

8 Za gradbeni produkt, ki je naveden v splošnem potrdilu o preizkušanju, je potrebno predložiti 
dokaz o skladnosti (izjava o skladnosti), poleg tega pa mora biti označen z oznako o 
skladnosti (t.im. ˝Ü˝ - oznaka) v skladu z določili, ki se nanašajo na označevanje.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) splošno gradbeno potrdilo o preizkušanju velja hkrati tudi kot znak o preizkušanju v smislu določil o označevanju, če je takšna oznaka za 
naveden gradbeni proizvod potrebna.  

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
 
Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe 
gradbenega nadzora in lastnostih št. P-IX 28275/IO  
 

II Posebna določila  

 
1 Predmet in področje uporabe  



 
1.1 Enoročna mešalna armatura – 32732000, 32737000, 32740000, 32743000 
 Serija Euroeco, št-art. 32732000, 32737000, 32740000, 32743000 
 Medeninasto ohišje  

Izhod z navojem za uravnavanje curka M24 x 1 
Regulator curka št. 40.1056.000 
Fleksibilne priklopne cevi  
 

1.2 Potrdilo o uporabnosti se nanaša le na hrupnost.  
 
1.3 Zahteve za uporabo 

Armature morajo biti opremljene z originalnim regulatorjem curka (št.art. 40.1056.000). 
Regulatorje curka je dovoljeno nadomestiti le z originalnimi regulatorju curka-  

 

2 Določila za gradbeni proizvod  
 

2.1 Zahteve glede lastnosti  
 
2.1.1 Armature v skladu z določili standarda DIN 4109, izdaja November 1989, poglavje 4.3.1, 

uvrščene v razred armatur I in razred pretoka O.  

 
2.1.2 Ta uvrstitev velja le v primeru upoštevanja zahtev za uporabo, ki so navedene v točki 1.3.  
 
2.2 Označevanje  

Armature morajo biti v skladu z zahtevami standarda DIN 4109, izdaja november 1989, 
poglavje 4.3.3 označene z znakom proizvajalca, oznako o preizkušanju, razredom armature in 
po potrebi tudi z razredom pretoka. Razen tega je potrebno zraven oznake proizvajalca 
uporabljati tudi označbo P-IX 28275/IO.  

 
2.3 Potrdilo u ustreznosti  
 
2.3.1 Izjava o skladnosti  

Ustreznost oziroma skladnosti gradbenega proizvoda navedenega v poglavju II, točka 1.1 z 
določili tega splošnega potrdila o preizkušanju je potrebno potrditi z izjavo o skladnosti 
proizvajalca v skladu s poglavjem 26, bavarskih gradbenih predpisov (BayBO). 

 
2.3.2 Tovarniška kontrola proizvodnje  

V vsaki tovarni je potrebno urediti in izvajati tovarniško kontrolo proizvodnje.  
 
2.3.3 Prvi preizkus gradbenega proizvoda s strani pooblaščene inštitucije   

V okviru prvega preizkusa je potrebno na treh vzorcih enoročne mešalne armature, serija 
Euroeco, št.art. 32732000, 32737000, 32740000, 32743000 izvesti preizkuse v skladu z 
zahtevami standarda DIN EN ISO 3822 – Preizkušanje hrupnosti armatur in naprav v 
vodovodnih instalacijah. Rezultati so vsebovani v poročilu o preizkušanju TLRP št. 21221164-
001.   
 

2.3.4 Označevanje skladnosti  
Embalaža in/ali spremna dokumentacija gradbenega proizvoda navedenega v poglavju II, 
točka 1.1 mora biti označena z oznako o skladnosti glede na določila o označevanju 
skladnosti.  
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Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe 
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Pravni poduk:   
Izdaja tega splošnega potrdila o preizkušanju je upravni akt, proti kateremu ni mogoče vložiti ugovora. 
Ugovor je mogoče pisno vložiti ali dati na zapisnik pri pooblaščeni inštituciji, ki je potrdilo izdala TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, v roku enega meseca po izdaji tega 
splošnega gradbenega potrdila o preizkušanju in lastnostih. Če rok zaradi napake z vaše strani 
pooblaščene osebe zamudite, bo njegova napaka pripisana vam.  
 



Nürnberg, 13.08.2014 
 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
SAT Labor Akustik  

 
Dipl.Ing (FH) Schimkus  SV 
Vodja preizkusne inštitucije  
 
  

Vzorec znaka o skladnosti   
črka ˝Ü˝ mora po obliki ustrezati sliki na desni strani. 
Razmerje med širina in višino mora znašati 1:1,33. Sama 
črka ˝Ü˝ in v njej vsebovane navedbe morajo biti jasno 
čitljive. Če se oznaka ˝Ü˝ nahaja na spremnem dokumentu, 
embalaži ali dobavnici, potem je črka ˝Ü˝ lahko brez ali z 
delnimi navedbami odtisnjena na samem proizvodu.  

 
 

 
 
 


