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Hemelwaterafvoerbuizen PVC

Omniplast BV
VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2011 "Hemelwaterafvoerbuizen PVC" d.d. 1 april 1988,
inclusief eventueel wijzigingsblad d.d. 15 april 2013 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
geleverde Hemelwaterafvoerbuizen PVC bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat
vastgelegde technische specificaties, mits de Hemelwaterafvoerbuizen PVC voorzien zijn van het
KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

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 geldig is.
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Hemelwaterafvoerbuizen PVC
PRODUCTSPECIFICATIE
Buizen, bestemd voor hemelwaterafvoer van PVC overeenkomstig BRL 2011. De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren
tot dit certificaat.
Nominale
buitenmiddellijn
in mm
60
70
80
100

Kleur
Grijs
Ral 7037

Bruin
Ral 8017

x
x
x
x

Merken
De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.
Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte
Verplichte aanduidingen:

KOMO woordmerk;

fabrieksnaam of handelsmerk;

materiaalaanduiding “PVC”;

klasse;

Productnorm: BRL 2011;

nominale afmetingen gebaseerd op buitenmiddellijn;

productieperiode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
Omniplast BV
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO
productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende
verplichte prestatieverklaring..
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