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Voorspanstaal: 7-draads streng  
 

TréfilUnion SAS Sainte Colombe-sur-Seine 
  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2401 "Voorspanstaal" d.d. 19 februari 2018, afgegeven conform 

het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het voorspanstaal worden periodiek 

gecontroleerd.  

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de 

certificaathouder geleverde voorspanstaal bij aflevering voldoet aan:  

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, 

- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen 

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

 

 

 
Ronald Karel 

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. 

Certificaathouder 
TréfilUnion SAS Sainte Colombe-sur-Seine 
Rue des Trefileries     
B.P 90010  
STE COLOMBE SUR SEINE  
Frankrijk 
Tel. +33 380812005 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 
Tel.   088 998 44 00 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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Voorspanstaal: 7-draads streng  

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Algemeen 
Het product is bestemd om te worden toegepast als constructieve voorspanwapening in betonconstructies. 

 

Productkenmerken 
Het product voldoet aan de in BRL 2401 vastgelegde producteisen 

 
Voorspanstreng 

Aanduiding volgens NEN 3868 Europese aanduiding FprEN10138 (*) 

voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-6,9-7S Y1860S7-6,9-R1-F2-C1 

voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-9,3-7S Y1860S7-9,3-R1-F2-C1 

voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-12,5-7S Y1860S7-12,5-R1-F2-C1 

voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-12,9-7S Y1860S7-12,9-R1-F2-C1 

voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-15,2-7S Y1860S7-15,2-R1-F2-C1 

voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-15,7-7S Y1860S7-15,7-R1-F2-C1 

 (*)  de norm wordt niet in deze Europese aanduiding genoemd aangezien er voor dit certificaat geen controles in het kader van een CE markering  

       worden uitgevoerd.  

 

Merken  
De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens  
duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:  

 

-- het KOMO®-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1; 
-- het voorspanstaaltype; 
-- product aanduiding conform NEN3868;      
-- product aanduiding conform FprEN10138 (indien van toepassing); 
-- een uniek ring/coil/bundel nummer; 
-- naam certificaathouder; 
-- gewicht van de ring/coil/bundel. 
 
Plaats van het label: tenminste één label per coil/ring/bundel. 
 

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:  
- TréfilUnion SAS Sainte Colombe-sur-Seine 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking hoofdstuk 8.4 van de NEN 3868, CUR-aanbeveling 2 en de 
verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.   
    

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
NEN 3868 Voorspanstaal 
CUR-aanbeveling 2 Voorspanstaal en voorspansystemen, bescherming en verwerking 
FprEN10138 serie Prestressing steels 
 
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar de BRL 2401 "Voorspanstaal", d.d. 2018-02-19.  
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    Figuur 1 

 


