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Kiwa-ATA 

Micave Snelontkalker 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 

controles, wordt elk door 

Micave BV 
geleverd product, dat gespecificeerd is in dit certificaat, en dat voorzien 

is van het onder ‘MERKEN’ aangegeven Kiwa -ATA-keur, bij aflevering 
geacht te voldoen aan de Kiwa-ATA-criteria, zoals die zijn vastgelegd in 
de Kiwa-ATA-certificatieovereenkomst nr. K41905. 

 
 

 
ing. B. Meekma 
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 

Dit certificaat is afgegeven conform het ‘Kiwa-Reglement voor ATA-Product-
certificatie: 2004’ van 1 december 2004. 
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina´s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
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Micave Snelontkalker 

 

 

PRODUCTSPECIFICATIE  TOELATING 

'Micave Snelontkalker' is een ontkalkend reinigingsmiddel .  De producten zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in 

de 'Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening ' 

(gepubliceerd in de Staatscourant). 

 

ATA-CRITERIA  ATA-PRODUCTEISEN 

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. 

Permanent dient voldaan te worden aan de: 

 ti jdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur. 

Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de 

hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is 

doorlopen; 

 specifieke producteisen (zie ‘ATA-PRODUCTEISEN’). 

 

 De op dit product van kracht zijnde eisen zijn in verband met de 

vertrouwelijkheid vastgelegd in de niet-openbare bijlage bij 

certificatieovereenkomst K41905. 

TOEPASSING EN GEBRUIK  MERKEN 

Het product is bedoeld als ontkalkend reinigingsmiddel voor 

warmwaterapparatuur in de drinkwatersector. Na toepassing van het 

product dienen de gereinigde objecten grondig nagespoeld te worden 

met leidingwater voordat die opnieuw in gebruik genomen worden. 

 

 Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-ATA-merk: 

 Kiwa-ATA, opdruk met inkt of zegel. 

 

Plaats van het merk: 

 op de verpakking. 

 

Verplichte merken: 

 ‘Kiwa-ATA’; 

 ‘Micave Snelontkalker’; 

 ‘K41905’. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER  OVERIGE VOORWAARDEN 

1. Inspecteer bij de aflevering of: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 het merk en 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 Micave BV 

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

 

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

(verwerkings)richtli jnen van de leverancier. 

 

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe 

www.kiwa.nl. 

 

  

  


