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Certifikat  
SC0734-09 

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och  
under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

T-Syll samt T-Syll Super, Syllisolering 

Innehavare 
T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda  
Organisationsnummer: 556191-0737 Tel: 0383-599 00, Fax: 0383-146 64 
E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se 

Produkt 
T-Syll är en kapillärbrytande grundisolering/syllisolering bestående av en remsa av skummad 
polyetencellplast. Syllisoleringen levereras i olika bredder. Minsta bredd för polyetenplasten är 
95 mm, tjocklek är 7 mm. 
 
T-Syll Super är en kapillärbrytande grundisolering/syllisolering bestående av en remsa av 
skummad polyetencellplast monterad på en polyetenfilm. Syllisolering levereras i olika bredder. 
Minsta bredd för polyetencellplasten är 195 mm. Totalbredd med polyetenfilm är 540-620 mm, 
tjocklek är 7 mm. 

Avsedd användning 
Kapillärbrytande och lufttätande skikt mellan syll och grundplatta. 

Godkännande 
Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): 

Fukt, Allmänt 6:51 
Fukt, Lufttäthet 6:531, första meningen 
Fukt, Grundkonstruktion och bjälklag 6:5323, första meningen 
Fukt, Väggar, fönster och dörrar 6:5324, första meningen 
 
Produkterna har även bedömts emot certifieringsregel CR041, Syllisolering. 

Tillhörande handlingar 
Monteringsanvisning T-Syll, daterad 2011-06-25. 
Monteringsanvisning T-Syll Super, daterad 2011-06-25. 

Kontroll 
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-10-0055, Kontrollorgan: SP. 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen 
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i 
godkännande och tillhörande handlingar.  
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Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Fabrikskod 14860 

Märkning 
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett samt tryckt text 
på varje levererad produkt och omfattar: 

Innehavare  
Tillverkningsställe 
P-märke 
Certifieringsorgan 
Produktens typbeteckning 
Certifikatets nummer 
Löpande tillverkningsdatum 
Kontrollorgan 

T-Emballage AB 
Fabrikskod 14860 

p 
SP Certifiering 

T-Syll alt. T-Syll Super 
SC0734-09 

datum 
SP 

Bedömningsunderlag 
Rapport F624553, F719389, FX109168 3F018946 A samt 3F018946 B från 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Kommentarer 
Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas 
tillgängliga vid montering och besiktning. 
Produkten ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under 
eventuell utomhuslagring. 
Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras 
och monteras i enlighet med detta bevis och de tillhörande handlingarna. 

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-11-01. 
 

Giltighetstid 
Certifikatet gäller t.o.m. 2020-03-17. 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Håkan Thiman 

 

Linda Ring Thorén 
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