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Certifikat  
SC0375-16 

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla P-märkningsregler CR 066 i de avseenden och under de 
förutsättningar som anges i detta certifikat.

System för fönstermontage - Secure montage 

Innehavare/Systemhållare 

Bratex Byggvaror AB, Box 40, 662 21 Åmål  
Organisationsnummer: 556738-6627 
Tel: 0532-121 20 
Hemsida: www.bratex.se 

Produkt 

Secure montage, system för fönstermontage enligt systembeskrivning, utgåva maj 2016:4.  

Avsedd användning 

Montagesystem för fönster i fasader eller ytterväggar i byggnader.  

Handelsnamn 

Secure montage 

Godkännande 

Montagesystemet har verifierats mot tekniska grundkrav i SPs certifieringsregler CR 066. 
Grundkraven omfattar funktion avseende lufttäthet, regntäthet, värmeisolering, säkerhet mot 
vindlast och fuktbedömning samt åldringsbeständighet och kvalitetssystem.  

Tillhörande handlingar 

- 

Kontroll 

Systemhållarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. 210-16-0256, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  

Det förutsätts att fönster monteras av entreprenör, som har tecknat avtal om fortlöpande 
kontroll med SP. Entreprenörens kvalitetssystem skall omfatta rutiner enligt CR 066.  

mailto:info@sp.se
http://www.sp.se/
http://www.bratex.se/
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Märkning 

Entreprenör ska överlämna tillverkarförsäkran till kund efter utfört montage. T illverkarförsäkran 
ska innehålla följande information:  

Innehavaren av certifikatet 
Enreprenörens namn 
P-märke 
Certifieringsorgan 
Montagesystemets typbeteckning 
Certifikatets nummer 
Objektsadress, fastighetsbeteckning och husnummer 
 
Löp-/ordernummer alternativt datum för spårbarhet 
Kontrollorgan 

Bratex Byggvaror AB 
t ex Fönstermontage AB 

p 
SP Certifiering 

Secure montage 
SC0375-16 

t ex Runebergsgatan 7, Lund, Trasten 7, 
hus nummer 3  

t ex 2016-05-16 
SP 

Kommentarer 

Bratex Byggvaror AB har som innehavare av detta certifikat och systemhållare ansvaret för att 
montagesystemet uppfyller de tekniska kraven i CR 066. Det förutsätts att den aktuelle entreprenören 
har ett till detta certifikat kopplat montagecertifikat. Det förutsätter i sin tur att Bratex Byggvaror AB 
har förklarat entreprenören som ”behörig” och att denne tecknat avtal om fortlöpande kontroll med 
SP.  

Respektive entreprenör har ansvaret för att utförda fönstermontage som ingår i åtagandet 
överensstämmer med godkänt utförande och övriga krav som avtalats med kund. Entreprenör 
får under inga omständigheter P-märka produkter som avviker från godkänt montagesystem.  

Giltighetstid 

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-05-30. 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Johan Åkesson 

 

Per Adolfsson 
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