CE märgis
CE-märgis on põhiline indikaator, mis näitab, et toode vastab ELi õigusaktides sätestatud nõuetele,
ning teeb võimalikuks toodete vaba liikumise Euroopa turul. Kui tootja lisab tootele CE-märgise,
deklareerib ta oma ainuvastutusel, et toode vastab kõigile õigusaktide nõuetele, mis on vajalikud CEmärgise saamiseks, tagades seeläbi, et toodet võib müüa kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP
– 27 ELi liikmesriiki ning EFTA riigid Island, Norra ja Liechtenstein) ja lisaks Türgis. See kehtib ka
kolmandates riikides valmistatud toodete kohta, mida müüakse EMPs ja Türgis.
CE-märgis ei näita, et toode on valmistatud EMPs, vaid üksnes annab teada, et toodet hinnati enne
turule toomist ning see vastab müüdavatele kaupadele kehtestatud juriidilistele nõuetele (nt ühtsed
ohutusstandardid). Varustades toodet CE-märgisega kinnitab tootja, et see vastab kõigile asjakohaste
direktiividega kehtestatud põhinõuetele (nt tervisekaitse- ja ohutusnõuded) või – kui direktiivid seda
ette näevad – on saanud teavitatud vastavushindamisasutuse heakskiidu.
Vastavushindamise läbiviimine, tehnilise dokumentatsiooni koostamine, EÜ vastavusdeklaratsiooni
väljaandmine ja CE-märgise tootele kinnitamine kuuluvad tootja kohustuste hulka. Toodete
edasimüüjad peavad kontrollima nii CE-märgise kui ka vajaliku lisadokumentatsiooni olemasolu. Kui
toode imporditakse kolmandast riigist, peab importija kontrollima, et väljaspool ELi asuv tootja on
astunud vajalikke samme CE-märgise saamiseks ja tal on olemas vastav dokumentatsioon.
Kõigil toodetel ei pea aga CE-märgist olema. See on nõutav ainult nendel tootekategooriatel, millele
CE-märgis on vastavate direktiividega ette nähtud. Sellisteks toodeteks on ehitustooted ja nende seas
ka ehitusklaasi tooted. Erinevatele ehitusklaasi toodetele esitatavad nõuded on sätestatud vastavates
harmoneeritud standardites.
Olulisemad tooted, millistele on välja antud harmoneeritud standardid on:
Float klaas (EVS-EN 572);
Termiliselt karastatud klaas (EVS-EN 12150);
Pinnakattega klaas (EVS-EN 1096);
Klaaspakett (EVS-EN 1279);
Lamineeritud klaas (EVS-EN 14449);
Termiliselt tugevdatud klaas (EVS-EN 1863).
Selliste toodete puhul, nagu tuletõkkeklaas ja –klaaspakett peab vastavushindamise protsessi olema
kaasatud teavitatud labor ja teavitatud sertifitseerimisasutus.
Marepleksi poolt toodetavad järgmised tuletõkkefunktsiooniga tooted
1. FeuerFest E60-6 (erikarastatud 6 mm klaas);
2. EI 30 klaaspakett (FireSwiss Foam 30-15 baasil toodetud klaaspakett);
3. EI 60 klaaspakett (FireSwiss Foam 60-23 baasil toodetud klaaspakett)
on katsetatud erinevates teavitatud laborites ja tootmine on sertifitseeritud sõltumatu osapoole poolt,
kelleks on Inspecta Estonia OÜ.
Ehituslike klaaspakettide tootmine Marepleksis on sertifitseeritud Rootsi sertifitseerimisasutuses SP.
Ehitusklaasi toodete puhul ei ole kohustust kanda CE-märgist otse tootele, piisab kui märgistus on
tellimusega kaasneval dokumendil (toote etikett, saateleht, jne).

