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Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en 

bitumineuze ondergronden van kunstwerken 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart  

Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

VLAQ Synthetics 
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 

aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL K19143 

"Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken"  

d.d. 20-06-2018. 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

 

Onderneming 

VLAQ Synthetics 

Centrumbaan 1080 

2841 MH  MOORDRECHT 

Postbus 211 

2800 AE  GOUDA 

Tel. 0182 62 23 45 

info@vlaqsynthetics.nl 

www.vlaqsynthetics.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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Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken 

 

PRODUCTSPECIFICATIE 

 

Technische specificatie van het product 

Algemeen 

Kunststofslijtlaagsystemen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-K19143 

“Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden op kunstwerken”. 

 

Productnaam: Faroni VS 120 

 

Het product is geschikt om toegepast te worden als slijtlaagsysteem op bereden en/of belopen: 

● Stalen ondergronden:   Langzaam verkeer   (Bauxiet 1/3 mm) 

● Betonnen ondergronden (droog of vochtig): Categorie C en IB    (Bauxiet 3/5 mm) 

● Houten ondergronden:   Categorie C en IB    (Bauxiet 3/5 mm) 

 

Productnaam: Faroni PU 315 

 

Het product is geschikt om toegepast te worden als slijtlaagsysteem op bereden en/of belopen: 

● Stalen ondergronden:   langzaam verkeer (Bauxiet 1/3 mm) en Categorie C en IB (Bauxiet 3/5) 

● Betonnen ondergronden (droog of vochtig): langzaam verkeer (Bauxiet 1/3 mm) en Categorie C en IB (Bauxiet 3/5) 

• Houten ondergronden:   langzaam verkeer (Bauxiet 1/3 mm) en Categorie C en IB (Bauxiet 3/5) 

• Bitumineuze ondegronden   langzaam verkeer (Bauxiet 1/3 mm) en Categorie C en IB (Bauxiet 3/5) 

 

 

MERKEN 

 

Het verpakkingsmateriaal van de kunststofslijtlaag dient voorzien te zijn van: 

- KIWA-keurmerk; 

- het certificaatnummer; 

- de houdbaarheidsdatum; 

- de wettelijke vereiste informatie. 
 

 

 

K74778 

 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 

De producten zijn bestemd voor toepassing als Kunststofslijtlaagsystemen op stalen, houten en betonnen ondergronden op kunstwerken.  

Neem daar bij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht: 

 

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; 

• het instrooimateriaal voldoet aan het Bouwstoffenbesluit middels een NL-BSB-certificaat of een partijkeuring. 

 

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

• VLAQ Synthetics te Moordrecht; 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

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

 

 
 


