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CSD-01 och WH-CSD-303, 
Barnsäkerhetsbeslag 

Innehavare/Utfärdat för 

ROCA Industry AB 
Radiovägen 19, 135 47 Tyresö, Sverige 
Organisationsnummer: 556103-3902 
Tel: 08-448 73 20 
E-post: info@rocaindustry.com  ,  Hemsida: www.roca.se  

Produktbeskrivning 

CSD-01 och WH-CSD-303 är handtagsspärrar avsedda för handtag till fönster och fönsterdörrar. 

Avsedd användning 

Invändig handtagsspärr, avsedd att hindra små barn att öppna fönster och fönsterdörrar. 

Handelsnamn 

CSD-01 och WH-CSD-303. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 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):  
  
Skydd mot fall från höjder,  
Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt 8:231 
 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning, daterad 2016-11-25. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-16-005, Kontrollorgan: RISE 

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. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Hsi Jen Enterprise, Taichung Taiwan 
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Märkning 

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

Innehavare/Distributör 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer  
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

Roca Industry AB, Tyresö 
CSD-01 alt. WH-CSD-303 
nr  
SC0227-16 
 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport 6P02695 samt 6P08904, från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Kommentarer 

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-12-13. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2021-12-12. 

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

Stefan Coric Linda Ring Thorén 
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