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VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van BRL 5061 
“Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout d.d. 01 februari 2011, inclusief 
wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij staalvezels voor toepassing in 
beton, mortels en grout, worden periodiek gecontroleerd en de prestaties van  staalvezels voor 
toepassing in beton, mortels en grout in zijn toepassing zijn beoordeeld en de uitgangspunten 
voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 
- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde 

staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout bij aflevering voldoen aan de in deze 
kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificatie(s) en productkenmerken, mits de 
staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout 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 

- Het met deze staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout vervaardigde 
staalvezelbeton de prestaties leveren zoals in deze KOMO-kwaliteitsverklaring zijn 
omschreven en voldoen aan de eisen van, mits: 

- Wordt voldaan aan de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring omschreven 
toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s); 

- De verwerking geschiedt overeenkomstig de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring 
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden 

In het kader van deze KOMO-kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats op de productie van 
de overige onderdelen van de betonconstructies of de verwerking van vezels in de 
betonconstructies. 

 
Bouke Meekma 
 

 

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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1. BOUWBESLUITINGANG 
Geen. 
 

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE 
De typen staalvezels, zoals genoemd in onderstaande tabel, voldoen aan de eisen zoals genoemd in BRL 5061 en daarmee aan de 
eisen conform CUR-Aanbeveling 35. 
 

 
 
 
 

2.1  
 
 

 
 

2.2  
 
 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN 
Het product voldoet aan de BRL 5061 vastgelegde producteisen 
 

2.3 MERKEN 
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO

®
-merk 

De uitvoering van dit merk is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
Het merk en de productiecode/datum worden geplaatst op iedere verpakkingseenheid en  afleverdocument 
Verplichte aanduidingen: 
- naam leverancier/producent; 
- merknaam en typeaanduiding van de staalvezel 
- massa in kg 
- productielocatie; 
 

3. VERWERKING 
De opslag en verwerking van de staalvezels dienen te worden uitgevoerd volgens de gebruiksrichtlijnen van de producent. 
 

4. PRESTATIES 
Equivalente buigtreksterkte 
De gemiddelde waarde van de equivalente buigtreksterkte van het staalvezelbeton bedraagt ten minste 1,7 N/mm² bij 1,5 mm 
doorbuiging en ten minste 1,2 N/mm² bij 3 mm doorbuiging. Hierbij  bedraagt de hoeveelheid staalvezels ten hoogste 30 kg  
per /m³ beton. 

Vezelbenaming Vezelbenaming voorheen 

 DRAMIX® 3D 80/60BG  DRAMIX® RC 80/60 BN 

 DRAMIX® 3D 65/60BG  DRAMIX® RC 65/60 BN 

 DRAMIX® 3D 65/40BG  DRAMIX® RC 65/40 BN 

 DRAMIX® 3D 45/50BL  DRAMIX® RL 45/50 BN 

 DRAMIX® 4D 65/60BG  

 DRAMIX® 5D 65/60BG  

 DRAMIX® 5D 65/60GG  

 DRAMIX® READY  DRAMIX® Ready 
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Luchtgehalte 
Het luchtgehalte van betonspecie bepaald volgens NEN-EN12350-7 met een samenstelling volgens 6.4.2 van BRL 5061, zonder en met 
staalvezels, gemeten direct na aanmaak en na 1 uur op betonspecie met staalvezels, al dan niet met gebruik van (super) plastificeerders 
bedraagt: 
 
Luchtgehalte 

Luchtgehalte in betonspecie (%v/v) 

Betonspecie conform CUR 
Aanbeveling 35,met/zonder (super) 
plastificeerder) 

Zonder staalvezels Met staalvezels 

Tijdstip van meten:   

Direct na aanmaak (na 3 min) ≤ 0,8% ≤ 1,8% 

Na 1 uur n.v.t. ≤ 2,2% 

 
 

5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
 

5.1 Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten 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. 
 

5.2 Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 
 

5.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- N.V. Bekaert SA  
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 

5.4 Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen. 
 

5.5 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. 

 

6. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
 
CUR- Aanbeveling 35  Bepaling van de buigtreksterkte, de buigtaaiheid en de equivalente buigtreksterkte van staalvezelbeton  
Bouwbesluit         Het Bouwbesluit. 
 
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 5061  
 
 


