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Voorgespannen kanaalplaatvloer

Echo
VERKLARING VAN KIWA
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van
vooraf vervaardigd constructief beton" d.d. 2006-06-01, inclusief wijzigingsblad d.d. 2013-09-09
afgegeven door Kiwa, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart, dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde
voorgespannen kanaalplaatvloeren bij aflevering voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits zij voorzien zijn van
®
het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
- de met deze gecertificeerde producten samengestelde vloeren prestaties leveren als in dit
attest-met-productcertificaat omschreven, mits:
- de vervaardiging van de vloeren geschiedt overeenkomstig de in dit attest-metproductcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden;
- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven
toepassingsvoorwaarden.
Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, voorgespannen kanaalplaatvloeren
in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2
van deze kwaliteitsverklaring en het Besluit bodemkwaliteit.
Kiwa verklaart dat in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op
de productie van de overige onderdelen van de vloer, noch op het gebruik in werken en op de
melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de
Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website
van Bodem+: www.bodemplus.nl.
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Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat nog geldig is.
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