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04.03.2019

Til Teknologisk/Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

Vedr. Tekniske Bestemmelser for DVV, 7. udgave Rev. 7 – januar 2018
-

Rettelsesinstruks nr. 1 af 4. marts 2019

Jf. brev af den 12. februar 2019 fremsendes herved den endelige rettelsesinstruks nr.1.
Det vedlagte bilag 18 – Positivliste, erstatter det hidtidige bilag 18 – DVV Produktcertifikat.
Desuden er der vedlagt tilføjelser/ændringer til teksten i afsnit 2.9 Forbrugersikring samt
afsnit 4.2 Pligter for certificeringsorganer.
Rettelsesinstruksen er gældende fra dags dato.
Den engelske version af rettelsesinstruksen vil blive fremsendt i løbet af et par uger.
Hvis der er spørgsmål, er De velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Johny H. Jensen
Direktør

___________________________________________________________________________

VinduesIndustrien
Inge Lehmanns Gade 10
DK-8000 Aarhus C
Tlf. +45 3190 2090
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk

Bilag 18: Positivliste – modificeret træ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Godkendelsesnummer: 18.1
Handelsnavn: Accoya®
Materale: Pinus Radiata fra plantager, modificeringsproces via acetylering (eddike).
Densitet: 512 kg/m³ ± 80 kg/m³
Holdbarhedsklasse: EN 350/ Klasse 1
Kvalitetskrav: Se TB/tabel 5.3.3 - Emner af hårdttræ
Termiske egenskaber: EN 12664/EN 10456 = 0.12 W/mK
Overfladebehandling: Som behandlingssystem 2-ØKO, - 3 eller 4.
Træets kompatibilitet med andre vindueskomponenter:
Der skal foreligge en godkendt leverandørliste sammen med teknisk dokumentation, som viser, at
kompatibiliteten er testet mellem delkomponenter, fx beslag, skruer, glasbelægninger, fugemasser
m.v. og ’Accoya’-træet. Specificerede minimumskrav i de tekniske bestemmelser, fx til korrosion,
skal være dokumenteret i samspil med ’Accoya’-træet.
For vejledning se evt. (Verband Fenster + Fassade) - VFF vejledning HO.06-4.
Instruktioner fra leverandøren til vinduesproducenten:
Der skal fra leverandøren af ’Accoya’-træet foreligge instruktioner på dansk omkring særlige foranstaltninger vedr. transport, lagring, fremstillingsprocesser og montageforhold.
Instruktioner fra vinduesproducent til slutbrugere:
Såfremt der er lugtgener med træet eller hvis der er særlige forhold/begrænsninger omkring den
daglige brug skal slutkunder gøres bekendt disse.
Godkendt af VinduesIndustriens tekniske udvalg den 15.juni 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Godkendelsesnummer: 18.2
Handelsnavn: Kebony®Radiata
Materale: Pinus Radiata fra plantager, modificeringsproces via furfuryl alcohol.
Densitet: 634 kg/m³ (570-760 kg/m³)
Holdbarhedsklasse: EN 350/ Klasse 1
Kvalitetskrav: Se TB/tabel 5.3.3 - Emner af hårdttræ
Termiske egenskaber: EN 12667 = 0.16 W/mK
Overfladebehandling: Som behandlingssystem 2-ØKO, - 3 eller 4.
Træets kompatibilitet med andre vindueskomponenter:
Der skal foreligge en godkendt leverandørliste sammen med teknisk dokumentation, som viser, at
kompatibiliteten er testet mellem delkomponenter, fx beslag, skruer, glasbelægninger, fugemasser
m.v. og ’Kebony’-træet. Specificerede minimumskrav i de tekniske bestemmelser, fx til korrosion,
skal være dokumenteret i samspil med ’Kebony’-træet.
For vejledning se evt. (Verband Fenster + Fassade) - VFF vejledning HO.06-4 samt supplement 3
HO.06-4/B3: Kebony®Radiata.
Instruktioner fra leverandøren til vinduesproducenten:
Der skal fra leverandøren af ’Kebony’-træet foreligge instruktioner på dansk omkring særlige foranstaltninger vedr. transport, lagring, fremstillingsprocesser og montageforhold.
Instruktioner fra vinduesproducnt til slutbrugere:
Såfremt der er lugtgener med træet eller hvis der er særlige forhold/begrænsninger omkring den
daglige brug skal slutkunder gøres bekendt med disse.
Godkendt af VinduesIndustriens tekniske udvalg den 8.februar 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Til:
Teknologisk
Byggeriets kvalitetskontrol A/S

Aarhus den 4.marts 2019/JHJ

Vedr. rettelsesinstruks nr. 1 til TB for DVV af 7.januar 2019
-

Ny tekst er markeret med rødt.
Slettet tekst er overstreget

2.9 Forbrugersikring i Danmark
Vindues- og rudeproducenten skal være tilsluttet DVV-garantiordningen, der sikrer
forbrugerne som minimum i nedenstående omfang.
Som alternativ til DVV-garantiordningen kan forpligtigelserne være afdækket i et anerkendt forsikringsselskab med kontor i Danmark. Forsikringspolicen skal tilsendes
DVV-garantiordningen v/FPR Forsikringsmægler A/S, Skagensgade 39, 2630 Taastrup.
4.2 Pligter for certificeringsorganer
4.2.1 Generelt
Certificeringsorganer, der opfylder den til enhver tid gældende udgave af DS/EN
ISO/IEC 17065, Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser, kan indgå en skriftlig aftale med VinduesIndustrien om certificering jf. den til enhver tid gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV. Evt. særlige certificeringsbestemmelser skal være godkendt af VinduesIndustrien.
Certificeringsorganer, som har indgået en aftale med VinduesIndustrien om brug af
nærværende Tekniske bestemmelser til certificering af virksomheder, vil fremgå på
hjemmesiden www.dvv.dk med navn, adresse og VAT- eller CVR-registreringsnummer.
4.2.2 Akkreditering
Certificeringsorganer skal være underlagt en overvågning af et akkrediteringsorgan.
4.2.3 Certifikater
For Ved erklæring af overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser for DVV
skal bestemmelsernes logo være synligt. certificeringsorganerne anvende DVV certifikatskabelonen som anvist, jf. bilag 18. For ruder, jf. anneks A, samt lamineret- og
fingersamlet træ, afsnit 5.35 og 5.3.6, kan der anvendes egne certifikater.
Udstedte produktcertifikater for erklæring af overensstemmelse for fremstilling af
vinduer, jf. bilag 18, fremstilling af ruder, jf. anneks A, og fremstilling af lamineret –
og fingersamlet træ, jf. afsnit 5.3.5 og 5.3.6, skal af certificeringsorganerne indberettes til www.dvv.dk v/VinduesIndustrien, hvor certifikaterne vil blive synliggjort for offentligheden.
De tildelte certifikatnumre skal indeholde benævnelsen DVV, fx DVV-235.
For at undgå at der benyttes enslydende certifikatnumre, skal talrækkerne som benyttes af de enkelte certificeringsorganer være aftalt med VinduesIndustrien.
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4.2.4 Implementering af reviderede Tekniske bestemmelser
Passende overgangsperioder for implementering af reviderede udgaver eller revisioner meddeles certificeringsorganerne af VinduesIndustrien. Ved mindre korrektioner, som ikke får væsentlige økonomiske konsekvenser for de certificerede virksomheder, kan der udstedes rettelsesinstruktioner, som har en øjeblikkelig ikrafttrædelse. En historik over rettelsesinstruktionerne skal fremgå af bilag 28.
4.2.5 Indberetninger til DVV v/VinduesIndustrien og FRP Forsikringsmæglere
A/S
Garantiordning
Hvis virksomheden ikke er tilsluttet DVV-garantiordningen, men omfattet af en tilsvarende forsikrings- eller bankdækning, skal certificeringsorganet tilse, at DVV-garantiordningen v/FPR Forsikringsmægler A/S, Skagensgade 39, 2630 Taastrup får tilsendt en kopi af forsikringspolicen.
Er virksomheden desuden ikke tilsluttet VinduesIndustriens program for produkt- og
ansvarsforsikringer, skal certificeringsorganet tilse, at DVV-garantiordningen v/FPR
Forsikringsmægler A/S, Skagensgade 39, 2630 Taastrup får tilsendt en kopi af Bilag
15 – Kontrolskema, med angivelse af det benyttede forsikringsselskab.
For at VinduesIndustriens tekniske udvalg kan bedømme kvaliteten ved stikprøverne og evt. justere de fastsatte kontrolgrænser, skal certificeringsorganerne 1
gang årligt i anonymiseret form indberette følgende:
Besøgsfrekvens
Antal af virksomheder, jf. afsnit 4.1, på henholdsvis normal, reduceret eller skærpede kontrolbesøg.
Fejlstatistikker
Fejlstatistikker, jf. afsnit 4.1.2, for virksomhederne skal angives i kategorierne materiale, forarbejdning, glas- og monteringsfejl, gældende for kritiske, væsentlige og
uvæsentlige fejl, jf. bilag 8.
Kerneved
Resultaterne af kontrol af kerneved, jf. afsnit 5.3.
4.2.6 Valg af nyt certificeringsorgan
Vælger en virksomhed af skifte til et andet certificeringsorgan, som VinduesIndustrien har indgået en aftale med, kan virksomheden indtræde med den status, som
den har haft hos det certificeringsorgan, som virksomheden forlader. Det er op til
virksomheden at fremskaffe den nødvendige dokumentation.
I en overgangsperiode på 3 måneder kan virksomheden opretholde sin DVV-mærkningsret efter aftale med det nye certificeringsorgan.
Med venlig hilsen

Johny H. Jensen
Direktør
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