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Vloeimiddelen en vertinningspasta’s voor 
zachtsolderen van capillaire verbindingen 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Bison International B.V.  
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 
aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K624 
"Vloeimiddelen en vertinningspasta's voor zachtsolderen van capillaire verbindingen van koperen en 
koperlegeringen" d.d. 2019-10-03. 

  
 

 
Ronald Karel 
Kiwa 

 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

Bison International B.V.  

Dr. A.F. Philipsstraat 9 

4462 EW  GOES 

Tel. 0113-235700 

info@bison.boltongroup.nl 

www.bison.net 

 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

 kwaliteitssysteem 

 product 
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Vloeimiddelen en vertinningspasta’s voor zachtsolderen van capillaire verbindingen 
 

 

Technische specificatie 

De onderstaande type behoren tot dit certificaat. 

 

Soldeervloeistof 

S-39 koper (Cu) Kiwa Vloeistof 

S-65 koper (Cu) Kiwa Vloeistof 

 

 

 

 

OPMERKING 

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle hygiënische aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de 

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011) als vermeld in artikel 4.2.1 van de 

beoordelingsrichtlijn BRL-K624. 
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Toepassing en gebruik 
Het vloeimiddel is bestemd om te worden toegepast bij het zachtsolderen van capillaire verbindingen van koper en 
koperlegeringen in drinkwaterinstallaties, gasinstallaties, luchtbehandelingsapparaten, sprinklerinstallaties, werktuigen en andere, 
soortgelijke systemen.  
Een vertinningspasta heeft bij toepassing bij zachtsolderen een vertinnende werking op de te verbinden onderdelen. Dit ontslaat de 
gebruiker er niet van de spleet aan te vullen met soldeermateriaal.  
De verwerkingstemperatuur van zowel de vloeimiddelen als de vertinningspasta's mag de waarde van 300°C niet overschrijden.  
Het gebruik van vloeimiddelen of vertinningspasta's die zijn gecertificeerd aan de hand van deze Beoordelingsrichtlijn, vrijwaardt 
de gebruiker niet van het op de geëigende wijze reinigen van de te verbinden onderdelen, alsmede van het afdoende uit- en, indien 
mogelijk, inwendig reinigen na het tot stand brengen van de verbinding. 
 
 
Merken 
De producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA”. 

Plaats van het merk: op de verpakking. 

 

Verplichte aanduidingen op de verpakking: 

 productinformatie; 

 aanduiding van het toepassingsgebied; 

 de verwerkingsinstructies; 

 wettelijke waarschuwingszinnen; 

 bij vertinningspasta's, moet bovendien het indelingsnummer volgens EN 29453 vermeld worden, alsmede het gewicht-% metaalpoeder. 

 

De uitvoering van merken is als volgt: 

 duidelijk leesbaar; 

 onuitwisbaar. 

 
 

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:  

 Bison International B.V. 
en zo nodig met: 

 Kiwa Nederland B.V. 

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

 


