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iCOR Elegant profielen van PVC-U voorzien van een coating 
DECEUNINCK N.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0702 "Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren 

van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren" d.d. 1 juni 2007 inclusief wijzigingsblad d.d. 16 november 

2011, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis 

daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 
 

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

• De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 

• De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, 

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 

productcertificaat. 

 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. 

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de 

website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
DECEUNINCK N.V.  
Bruggesteenweg 360 
B-8830 HOOGLEDE-GITS 
België 
Tel. (0)5 123 92 11 
info@deceuninck.com 
www.deceuninck.nl / www.deceuninck.be 

 

Locatie coating 
V-Finishing 
Industrieweg Noord 1149 
3660 Oudsbergen 
België 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
NL.Kiwa.info@Kiwa.com 
www.kiwa.nl 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

Periodieke controle 
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http://www.deceuninck.nl/
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iCOR Elegant profielen van PVC-U voorzien van een coating 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Productspecificatie 

Algemeen 

Het coaten van profielen conform beoordelingsrichtlijn 0702 "Profielen van ongeplasticeerd PVC", waarvan NEN-EN12608-1 en de NEN 7034-2 

"Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren van gevelelementen kozijnen, ramen en deuren" onderdeel uitmaken. 

 

Typen 

De KOMO profielen inclusief hulpprofielen zoals vermeld in het KOMO productcertificaat K104170 mogen door V-Finishing te Oudsbergen van 

een coating worden voorzien, zoals omschreven in tabel 2. 

 

Kleur van de profielen 

In de massa ingekleurde profielen zoals vermeld in tabel 1 en voorzien van een Decoroc-coating in de kleuren zoals vermeld in  

tabel 2. 

 

Merken 

De profielen van ongeplasticeerd PVC dienen gemarkeerd te worden met KOMO (naam of beeldmerk) inclusief het bijbehorende KOMO 

productcertificaatnummer. 

 

Plaats van het merk: 

- hoofdprofielen door indrukking of opdruk met onuitwisbare inkt op tenminste elke 2 meter profiellengte; 

- hulpprofielen door een label op elke verpakkingseenheid, òf door indrukking op tenminste elke 2 meter profiellengte. 

 

Overige verplichte aanduidingen: 

- naam of handelsmerk van de producent Deceuninck; 

- productiecode. 

 

https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00104170.pdf?_ga=2.76619861.1343594564.1632134529-599059974.1593153728
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iCOR Elegant profielen van PVC-U voorzien van een coating 

 

Tabel 1a: kleuren ongeplasticeerd PVC 

Kleur-code  Kleur  Kleur-code  Kleur  

003  Verkeerswit  096  Crème wit  

007 Lichtgrijs   

 

Tabel 2: kleuren Decoroc-coating 

Deceuninck kleurcode Kleuromschrijving Deceuninck kleurcode Kleuromschrijving 

003  Verkeerswit  901 Blauwgrijs 

067 Ombergrijs 908 Wit aluminium 

068 Kwartsgrijs 909 Balmoral 

072 Antracietgrijs 910 Betongrijs 

076 Wijnrood 934 Zwartgrijs 

078 Licht Ivoor 935 Steengrijs 

079 Staalblauw 937 Ijzergrijs 

096 Crème wit 955 Grafietzwart 

 
 
 

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:  

- Deceuninck N.V. 

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 

 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

NEN-EN 12608-1 

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0702. 
 
 


