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Innerväggar med stomme av pappreglar 

Innehavare/Utfärdat för 

Wood Tube Sweden AB 
Trulsövägen 6, 664 32 Grums, Sverige  
Organisationsnummer: 559060-7528 
Tel: 073-715 01 55  
E-post: info@woodtube.se  ,  Hemsida: www.woodtube.se  

Produktbeskrivning 

Innerväggar med stomme av pappreglar och stålskenor, med eller utan mineralullsisolering och beklädnad 
med ett eller två lag gipsskivor på var sida. OSB-skiva kan ersätta det inre laget i utförande med två lag 
gipsskivor. Max vägghöjd 4,0 m.  

Avsedd användning 

Innerväggar för byggnader. Användarkategori II för väggar med ett lag gipsskivor och användarkategori IV-b 
för väggar med två lag skivor på var sida om reglar enligt EAD 210005-00-0505.  

Handelsnamn 

101, 102, 103  

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2, 4 och 5 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):  
  
Brandmotstånd, klass EI 30* respektive EI 45** 5:231  
Ljudisolering, Rw 37*, 44** respektive 46 dB*** 7  
Säkerhet vid användning (mekanisk hållfasthet) 8:1  
 
*)    Utförande med ett lag gipsskivor på var sida om reglar, med eller utan isolering av mineralull 
**)  Utförande med två lag gipsskivor på var sida om reglar, med eller utan isolering av mineralull  
***)  Utförande med ett lag gipsskivor och ett lag OSB-skivor på var sida om reglar, med eller utan isolering av mineralull 

Tillhörande handlingar 

Ritningar nr 101, 102 och 103, daterade 2020-06-22 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. 210-20-0102, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden  

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 

Tillverkningskontroll av reglar omfattar följande tillverkningsställe: 
Wood Tube Sweden AB, Grums, Sverige 

Märkning 

Tillhörande handlingar skall för ses med följande märkning: 

Innehavare 
Tillverkningsställe 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Brandmotstånd  
Ljudisolering 
Mekanisk hållfasthet 
 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

Wood Tube Sweden AB 
Grums 
101, 102 eller 103 
C001225 
Klass EI 30 respektive EI 45  
37, 44 respektive 46 dB 
Användarkategori II respektive IV-b 
enligt EAD 210005-00-0505 

t 
1002 
RISE 

Ingående komponenter mineralull, gipsskivor, OSB-skivor, skenor och skruv skall märkas enligt regler för 
CE-märkning. Reglar skall märkas med Boverkets inregistrerade varumärke, RISE 1002 och 
tillverkningsnummer.  

 

Bedömningsunderlag 

Rapport nr 2P01825 och 2P01707 från RISE.  
Rapport nr 150000-16A och 150000-16B från RISE Fire Research, Norge.  

Kommentarer 

Gipsskivor och mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.  

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2025-06-30. 

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