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Dokumentasjon - ETAG 022 
Dokumentasjon av følgende produkter benyttet til våtrom. 

• Robust™ Våtromsmembran
• Robust™ Flislim - Lett
• Robust™ Primer - Våtrom
• Robust™ Membranbånd
• Robust™ Rørmansjett
• Robust™ Slukmansjett

Det er et krav i Norge, som reguleres av Direktoratet for 
Byggkvalitet (DOK Forskriften) at produkter som er vesentlig 
for byggets konstruksjon skal dokumenteres. 

Byggevareforordningen fastsetter to veier for CE-merking av byggevarer. Den ene er 
obligatorisk, og gjelder for byggevarer der det finnes harmoniserte produktstandarder (plikt 
til å CE-merke). Den andre veien er frivillig og gjelder for alle byggevarer som ikke er dekket 
av en harmonisert produktstandard (rett til å CE-merke). Produsentene kan frivillig CE-merke 
sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse. Fordelen med CE-merking 
er at byggevarer fritt kan omsettes i hele EØS-området. 

ETA, - (European Technical Assessment). Europeiske tekniske bedømmelser er grunnlag for 
den frivillige CE-merkingen av en byggevare der det ikke finnes harmoniserte 
produktstandarder. Det er kun tekniske bedømmelsesorgan utnevnt i EØS-området som kan 
utstede europeiske tekniske bedømmelser. For å være utnevnt som europeisk 
bedømmelsesorgan må organet oppfylle en rekke krav i byggevareforordningen kapittel V. I 
Norge er SINTEF utnevnt som teknisk bedømmelsesorgan. De utpekte organene kan operere 
fritt over landegrensene i EØS-området. 

Steinhard AS produserer/importerer nevnte produkter som allerede er testet etter 
standarden for membraner som kalles ETAG 022. Våre produkter er testet og har bestått. 
Det er utsted et produktsertifikat som bekrefter dette, ETA-11/0326. 
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Siden Steinhardt AS selger disse produktene markedsført under merkenavnet Robust™, og 
produktene i testen har andre navn, er det krav til at ETA dokumentet skal utstedes med 
riktige navn av kontrollorganet som testet produktene opprinnelig. Det betyr at det kun er 
snakk om å utstede testen med våre produktnavn, uten at det er nødvendig med nye tester. 
Inntil dette er på plass, har vår produsent dokumentert at produktene de produserer for oss, 
er identiske med produktene i ETA dokumentet ETA-11/0326. Denne dokumentasjonen er 
tilstrekkelig i forhold til kravene som gjelder. 
 
Profesjonelle utførende, ansvarlige prosjekterende, kontrollører eller andre offentlige 
instanser kan derfor trygt benytte nevnte produkter til egnede konstruksjoner i våtrom. 
 
Vi viser forøvrig til produktdokumentasjon på våre nettsider www.robustnorge.no 
 
 

 
-------------------------------------- 
Med vennlig hilsen 

Steinhardt AS 
 






























