
 

 

 
 

 
Nummer K42363/06 Vervangt K42363/05 

    

Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-01-01 

    

Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 

    

Certificaathouder 
MBI B.V. 
Taylorweg 10 
5466 AE  VEGHEL 
Tel. 0413 34 94 00 
Fax 0413 34 94 90 
info@mbi.nl 
www.mbi.nl 

 

Productielocatie 
MBI B.V. 
Haatlandhaven 11 
8260 AJ  KAMPEN 

VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 2340 “Betonmetselstenen” 
d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij betonmetselstenen worden 
periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
certificaathouder geleverde betonmetselstenen bij aflevering voldoen aan de in de BRL 
vastgelegde eisen, mits de betonmetselstenen voorzien zijn van het KOMO

®
-merk op een wijze 

als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. 
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken 
geen onderdeel uit van deze verklaring. 
 

 
Bouke Meekma 
Kiwa 
 

 

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 

www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 

Onderwerp 
De betonmetselstenen zijn geschikt om te worden toegepast in muren, te weten: 
- volle muren; 
- al dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken; 
- buitenspouwbladen voor schoorstenen; 
- spouwmuren; 
- scheidingsmuren; 
- keermuren; 
- funderingsmuren. 
 
Dit certificaat is ook van toepassing op betonmetselstenen waarvan de vorm geen rechthoekig blok is, voornamelijk betonmetselstenen 
met een speciale vorm en hulpstukken. 
De betonmetselstenen kunnen binnen en/of buiten worden toegepast in constructies van (lijm)mortel- en stapelwerk. 
 

Productkenmerken 
De betonmetselstenen voldoen aan de in BRL 2340 vastgelegde producteisen. 
 
De kwaliteit van de betonmetselstenen is eerst in rechte vast te stellen bij 14 dagen ouderdom. 
 
De betonmetselstenen zijn geclassificeerd in 5 milieuklassen, te weten: 
- MX1, In een droog milieu; 
- MX2, Blootgesteld aan vocht of water; 

- MX2.1, Blootgesteld aan vocht maar niet aan vorst/dooiwisselingen of aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden 
sulfaten of agressieve chemicaliën; 

- MX2.2, Blootgesteld aan veel water, maar niet aan vorst/dooiwisselingen of aan externe bronnen met aanmerkelijke 
hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën. 

- MX3, Blootgesteld aan vocht en vorst/dooiwisselingen; 
- MX3.1 Blootgesteld aan vocht of water en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden 

sulfaten of agressieve chemicaliën; 
- MX3.2 Blootgesteld aan veel water en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden 

sulfaten of agressieve chemicaliën. 

- MX4, Blootgesteld aan met zout verzadigde lucht, zeewater of dooizouten; 
- MX5, In een agressief chemisch milieu. 
 
De milieuklassen zijn vastgelegd in BRL 2340 en in de documentatie van de producent. 
De informatie met betrekking tot de door de producent vastgelegde specificaties en de gehanteerde milieuklassen voor betonmetsel-
stenen zijn vastgelegd in de documentatie van de producent. 
 

Merken  
Elk pakket betonmetselstenen wordt gemerkt met: 
- Het KOMO

®
 beeld- of woordmerk; 

- Identificatie van de producent of fabriek: 
- Certificaatnummer; 
- Eventueel de fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk; 

- Een identificatiewijze die gerelateerd is aan de productiedatum en de milieuklasse. 
 

De uitvoering van dit merk is als volgt: 

 

  

of KOMO K42363
  

Het KOMO
®
 beeld- of woordmerk en identificatie van de producent of fabriek is duidelijk zichtbaar op de afleveringsbon aangegeven.  

Op de afleveringsbon wordt duidelijk aangegeven welke betonmetselstenen onder het KOMO keurmerk zijn geleverd. 
 

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:  
- MBI B.V. te Veghel; 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken. 
 
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende 
verplichte Prestatieverklaring. 


