
 

 

 

 

procescertificaat 

K55917/02 
 

Uitgegeven 2016-04-15   

    

Vervangt K55917/01   

    

Pagina 1 van 2   

    

    
 Appliceren van coatingsystemen ten  
behoeve van drinkwater toepassingen 

 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit op basis van BRL K746  "Het appliceren van coatingssystemen ten behoeve van 

drinkwater toepassingen" d.d. 2008-01-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie 

afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de 

door 

Cornet Service BV  
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde 

processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de 

werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet 

aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd. 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa  
 

Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan. 

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

Onderneming   

Cornet Service BV  

Velsenstraat 6 

4251 LJ  WERKENDAM 

Tel. 0183-505475 

Fax 0183-500505 

 

www.cornetservice.nl 

  

 

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 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Algemene beschrijving van het proces 

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

 

Nadere Specificatie 

Het handmatig appliceren van natte epoxy-bekledingen zowel in- en uitwendig op nieuwe en bestaande pompen, leidingen, hulpstukken, 

e.d. zowel op lokatie van de ondernemer als In-Situ. 

 

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- en natte 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 K55917 

 

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 

 

Inspecteer bij aflevering of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 

• Cornet Service B.V. te Werkendam 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

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

 

 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

NEN 1234  

 

 

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL  

 

 


