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geldig tot : Onbepaald

BETONMORTEL
Betonmortel - levering op samenstelling

Certificaathouder:

Mermans Beton N.V.

Verklaring van Kiwa:
®
Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 1801: 2013-04-08 (incl. wijzigingsblad d.d. 2014-01-07)
afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat:
 het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde betonmortel bij
voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de
®
betonmortel voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa Nederland B.V. te informeren of dit document
nog geldig is. Raadpleeg de website: www.kiwa.nl.
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Technische specificaties:
De betonmortel voldoet aan:
- De van toepassing zijnde artikelen van NEN-EN 206
- De van toepassing zijnde artikelen van NEN 8005
- De door de afnemer gespecificeerde samenstelling
Besluit bodemkwaliteit
Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgeven op basis van BRL 9338 dient aanvullend, voor zover van toepassing, te zijn aangetoond
dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Certificatiemerk:
Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 10 x 10 mm, moet zijn afgebeeld op de
afleveringsbon van de betonmortel. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7 van NEN-EN 206
genoemde gegevens. Indien betonmortel wordt afgehaald door derden, zijnde bedrijven die niet beschikken over
een KOMO® productcertificaat voor betonmortel, is de KOMO® productcertificaat van het producerende bedrijf
geldig tot levering in het transportmiddel. Dit dient op de afleveringsbon te worden vermeld.

Toepassingsvoorwaarden:
De samenstelling van de betonmortel moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:
-

Water-cementfactor / water-bindmiddelfactor of consistentieklasse of, in speciale gevallen, een richtwaarde,
overeenkomstig opgave van de afnemer.

-

Grondstoffen:

Conform NEN-EN 206 en NEN 8005.

-

Korrelgradering:

Staal- en/of kunststofvezels mogen worden toegepast.
Maximum korrel van het toeslagmateriaal ten minste 4 mm.

Het luchtgehalte mag na verdichten maximaal 4% V/V bedragen, door middel van een luchtbelvormer ingebrachte lucht niet in aanmerking
nemende.
De producent is niet verplicht aan te tonen dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen, behoudens de overeengekomen
samenstelling, waaronder de water-cementfactor / water-bindmiddelfactor of consistentieklasse of, in speciale gevallen, een richtwaarde.
Indien de producent niet over een KOMO® productcertificaat “hoog vloeibare betonmortel” en/of “zelfverdichtende betonmortel” beschikt,
mag de vloeimaat van de betonmortel, geleverd onder dit productcertificaat “levering op samenstelling” en toegepast in constructief beton,
maximaal 550 mm bedragen.
Wenken voor de gebruiker:
1.

Bij aflevering inspecteren of:
1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties"
genoemde normen.

2.

Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan
het adres op de voorzijde van dit KOMO® productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa Nederland B.V.

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 vervanging van de bijbehorende
verplichte prestatieverklaring.

