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Onderneming   

Kersten Kunststofcoating BV 
Vulcanusweg 2 
6971 GW  BRUMMEN 
Postbus 40 
6970 AA  BRUMMEN 
Tel. 0575 56 15 00 
Fax 0575 56 18 29 
E-mail info@kersten-bv.nl 
Internet www.kersten-bv.nl 

  

 
 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 
 
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

 

 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, worden de door 

Kersten Kunststofcoating BV 
uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen 
aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K746 
"Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater 
toepassingen". 
 
 

 
ing. B. Meekma 
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 
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Appliceren van coatingsystemen ten  
behoeve van drinkwater toepassingen 

PROCESSPECIFICATIE   

Algemeen 
Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater- 
toepassingen conform BRL-K746. 

 Nadere Specificatie 
Het appliceren van poeder-bekledingen volgens de wervelsinter-methode 
zowel in- en uitwendig op nieuwe en bestaande leidingen, hulpstukken, 
e.d.  
 
De aan te brengen bekledingen zijn voorzien van een Kiwa 
productcertificaat volgens BRL-K759 voor drinkwater coatings. 
 
Het electrostatisch opspuiten van coatingsystemen in droge vorm 
als poeder of in vloeibare vorm als verf valt buiten de scope van dit 
certificaat. 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

Het proces heeft betrekking op het aanbrengen van poeder-bekledingen volgens: 
- BRL-K746: Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen; 
- Aanvullende eisen van de afnemer; 
- Voorschriften van de coatingleverancier. 

MERKEN   

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk.  
De uitvoering van dit merk is: 

 

Kiwa K11941 
 
Kersten Kunststofcoating BV 

 Plaats van het merk: 
 
Ieder werkstuk wordt aan de buitenzijde voorzien van een Kiwa sticker. 
 
Per opdracht wordt een bekledingsrapport beschikbaar gesteld. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Inspecteer bij aflevering of; 
1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 
1.2 het merk en de wijze van merken juist zijn; 
1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg 
 van transport en dergelijke. 

 
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, 

neem dan contact op met: 
2.1 Kersten Kunststofcoating BV te Brummen; 
 en zo nodig met: 
2.2 Kiwa N.V. 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 
verwerkingsrichtlijnen van de producent. 

 
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe 

www.kiwa.nl. 

 
 

 


