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Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal – Meerplatig systeem 

 
Erwin Peetz GmbH & Co. KG 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2032 "Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal: - 

spiraalvormig / - meerplatige systemen" d.d. 15 maart 2021, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 

Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis 

daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 
 

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

• De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 

• De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, 

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 

productcertificaat. 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. 

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de 

website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
Erwin Peetz GmbH & Co. KG  
Finkenstrasse 14 
57368 LENNESTADT 
Tel. +49 2723 9148 30 
Fax +49 2723 9148 55 
info@peetz-lennestadt.de 
www.peetz-lennestadt.de 

 

 

  

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
NL.Kiwa.info@Kiwa.com 
www.kiwa.nl 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

Periodieke controle 
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Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal – Meerplatig systeem 

 

 

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal – meerplatig 

systeem. 

De elementen kunnen worden toegepast als duiker, onderleider, mantelbuis, sparingbuis of tunnel. 

 

Hoofdafmetingen en vorm: volgens opdracht. 

Dikte plaatmateriaal en golfafmetingen: volgens berekening. 

 
 
2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN 

De producten worden gemerkt met: 

• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt: 

 

 K62269 
 

Of 

 KOMO® K62269 
• De naam van certificaathouder 

• Productiecode of productiedatum 
 
 
3 PRODUCTKENMERKEN 

Het product voldoet aan de in BRL 2032 vastgelegde producteisen. 

 

Bedekkingssysteem: 
De duikerelementen zijn voorzien van een bedekkingssysteem van: 

• Epoxyverf 

Nominale laagdikte: 90 µm inwendig, 90 µm uitwendig 
 
 
4 WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• het merk en de wijze van merken juist is; 

• de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

 

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

• Erwin Peetz GmbH & Co. KG 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder. 

 

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten van de 

certificaathouder. 


