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Certificaathouder 
RIS Rubber N.V.  
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T (+31) (0)320 266663 
F (+31) (0)320249170 

RIS@rubberindustrie.com 

www.risrubber.com 
 

 

RIS Rubber N.V.  
 

VERKLARING VAN KIWA  

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9203 "afdekkingen voor putten en kolken" d.d. 6 

december 2011, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder 

geleverde Rubberringen t.b.v. afdekkingen van putten en kolken bij aflevering voldoet aan de in 

dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits Rubberringen t.b.v. afdekkingen 

van putten en kolken voorzien is van het KOMO
®
-merk op een wijze als aangegeven in dit 

productcertificaat. 

 

 
Bouke Meekma 

Kiwa 

 

 

 

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. 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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PRODUCTSPECIFICATIE 
De in onderstaande tabel omschreven producten voldoen aan de eisen van BRL 9203 “Afdekkingen voor putten en kolken” artikel 4.2.6.  
 

TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN HET PRODUCT 
Type rubber 
Naam 
mengsel 

Nominale 
Hardheid 
[IRHD] 

Hoogte 
[mm] 

Breedte 
[mm] 

Nominale 
maten 
[mm] 

Type product 
Naam 

Opmerkingen 

SBR 
71EE14 

75±5 15 20-23 Ø 516 U-ring       

  7-11 19-30 Ø 510-700 Platte afdichting       

  9,8 19,5 L 700 Strip       

  10,5 19,5-29,7 Ø 510-537 Platte afdichting met nokken       

Details van de producten zijn opgenomen in de tekeningenlijst die onderdeel uitmaakt van het IKB-schema.  
Deze lijst is door Kiwa gewaarmerkt. Een kopie van deze lijst kan bij de producent worden aangevraagd. 

 

MERKEN 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk product  zijn aangebracht:  

 KOMO®-beeldmerk en certificaatnummer.  

 fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;  

 nominale hardheid; 

 nominale afmeting of afmetingen; 

 productiedatum of -codering;  

 rubbertype aangeduid met een lettercode volgens de nomenclatuur van ISO 1629;  

 producten van blends de letter B, geplaatst achter de eerste lettercode. 

 

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:  
- RIS Rubber 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. 
 

VERORDENING BOUWPRODUCTEN 
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO 
productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende 
verplichte prestatieverklaring.. 

 


