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VERKLARING VAN KIWA 

Met dit Covenant, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd 

vertrouwen bestaat dat de door 

Anhydritec BV  
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit Covenant en gemarkeerd met het Kiwa®-merk, bij 

aflevering voldoen aan de Kiwa Covenant handboek K15013 Januari 2016 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van dit covenant is toegestaan. 

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

Leverancier 

Anhydritec B.V.  

Brieltjenspolder 29k 

4921 PK  MADE 

Tel. +31 16 252 05 72 

info.nl@anhydritec.com 

www.anhydritec.com 

 

Productielocatie 

Centraleweg 10 

4931 NB  Geertruidenberg 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 
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2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. +31 88 998 44 00 

Fax +31 88 998 44 20 
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Voorwoord Kiwa 
 

Deze covenant is opgesteld door een technische commissie en is aanvaard door de KKC. De KKC begeleidt ook de 
uitvoering van certificatie en stelt indien nodig deze covenant bij.  
 
Deze Kiwa covenant certificatie procedure wordt gebruikt voor producten en diensten waar (nog) geen 
(Internationale) productnorm voor is.  Deze Kiwa covenant geeft leveranciers en eindaanbieders de gelegenheid om 
de voor het gebruik van de producten relevantie kenmerken te controleren.  
 
Deze covenant zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met de K15013 “Kiwa handleiding – covenanten 
voor producten en diensten, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd. 
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1. Toepassingsgebied van de Kiwa covenant 

1.1 Scope van het covenant 
Thermio®+ is ontworpen, wordt geproduceerd en geleverd volgens de normeringen binnen CUR Aanbeveling 107 
en NEN-EN 2742-2007. 
 
De Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloer is in de onderstaande onderdelen afwijkend van de reeds bestaande 
calciumsulfaat gietdekvloeren van Anhydritec® B.V.:   

• Minimale dikte boven de vloerverwarmingsbuizen. 

• Gegarandeerde thermische geleidbaarheid van de mortel.   
 
Deze afwijkende onderdelen vallen onder de scope van dit convenant.  

1.2 Toepassingsgebied van het Gyvlon® Thermio®+ zwevende gietdekvloersysteem 
Het Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloersysteem wordt toegepast op dragende vloeren in woon- en utiliteitsgebouwen.  
 
Gyvlon® Thermio®+ zwevende gietdekvloersysteem is opgebouwd met de volgende componenten (GD-Z+V) : 

• Isolatielaag of noppenplaat met isolatie; 

• bevestigingssysteem vloerverwarming; 

• vloerverwarmingssysteem; 

• Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloer. 
 

 

 
 
 
Gyvlon® Thermio®+ hechtende gietdekvloersysteem is opgebouwd met de volgende componenten (GD-D+V): 

• bevestigingssysteem vloerverwarming; 

• vloerverwarmingssysteem; 

• Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloer. 
 

 
 
 
Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloersysteem op een tussenlaag is opgebouwd met de volgende componenten (GD-
T+V): 

• tussenlaag (niet samendrukbaar); 

• bevestigingssysteem vloerverwarming; 

• vloerverwarmingssysteem; 

• Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloer. 
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Nadat het product is aangebracht kan hier overheen vloerbedekking (textiel, parket, tegels, etc.) worden 
aangebracht. 
 
Volgens CUR aanbeveling 107 leiden de warmwaterleidingen in de vloer niet tot een grotere oppervlaktetemperatuur 
van de gietdekvloer dan 40 C. 

1.3 Verwachte levensduur van product 
Als het system goed wordt geïnstalleerd en wordt bedekt met de juiste vloerbedekking en wordt gebruikt in een 
droge omgeving, zal de gietvloer en de leidingen een verwachte levensduur hebben die gelijk is aan de levensduur 
van het gebouw. In het algemeen wordt uitgegaan van een levensduur van 50 jaar. 

1.4 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten  
Rapporten die volgens de betreffende regels van de van toepassing zijnde accreditatienorm1 zijn opgesteld kunnen 
worden gebruikt om aan te tonen dat aan de eisen van de convenant wordt voldaan. Als er nog geen geaccrediteerd 
testregime beschikbaar is zal in overleg met de leverancier worden bepaald welk onderzoek dient te worden 
uitgevoerd als bewijs dat voldaan wordt aan de in de covenant gestelde eisen.  
 

                                                           
1 Bijvoorbeeld NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria. 
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2. Terminologie 

In deze covenant zijn de volgende termen en definities van toepassing. 

2.1 Algemeen 

Bipartite contract 
Overeenkomst tussen twee partijen. 

Controleonderzoek 
Het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij 
voortduring aan de in de covenant gestelde eisen voldoen. 

Covenant 
Een covenant is een bekrachtiging van Kiwa van de door de leverancier in het covenant genoemde verklaring (voor 
het product of proces). 

IKB-schema 
Een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn 
kwaliteitssysteem. 

KCC 
Kiwa Committee of Covenants en ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van covenants. 

Leverancier 
De partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij voortduring voldoen aan de eisen waarop de covenant is 
gebaseerd 

Producteisen 
In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van 
producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten. 

Toelatingsonderzoek 
Het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de covenant gestelde eisen wordt voldaan. 

2.2 Product gerelateerd 

Draagvloer 
Horizontaal bouwdeel met een constructieve functie in staat om de optredende belastingen op te nemen en af te 
dragen naar de hoofddraagconstructie. 

Zwevende dekvloer 
Verend opgelegde dekvloer 
Verend ondersteunde dekvloer 
Dekvloer die op een akoestisch en/of thermisch isolerende laag is aangebracht en die volledig is gescheiden van 
opgaande delen van een gebouw, zoals wanden en leidingen 
 
OPMERKING 1  
Een dekvloer die slechts wordt aangebracht op een folie (scheidingslaag) om hechting te voorkomen, wordt niet 
beschouwd als een zwevende dekvloer. Doordat een zwevende dekvloer is opgelegd op een goed samendrukbaar 
materiaal, wordt de dekvloer belast op buiging en is deze dus ‘dragend’ voor de belastingen op de dekvloer. 
 
OPMERKING 2 
Omdat de dekvloer rust op een verende ondergrond wordt ook wel gesproken van verend opgelegd of verend 
ondersteund. In het vervolg van deze norm zal de term zwevende dekvloer worden gebruikt in plaats van verende 
opgelegde vloer of verende ondersteunde dekvloer. 
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Hechtende dekvloer 
Dekvloer die direct op de draagvloer is aangebracht en die volledig is gescheiden van opgaande delen van een 
gebouw, zoals wanden en leidingen. 

Dekvloer op een tussenlaag 
Dekvloer die direct op een tussenlaag is aangebracht en die volledig is gescheiden van opgaande delen van een 
gebouw, zoals wanden en leidingen. 

Gietvloer 
Een ten minste 20 mm dikke dekvloer op een dragende ondergrond die bij het aanbrengen niet noemenswaardig 
hoeft te worden verdeeld en die niet, tot nagenoeg niet, hoeft te worden verdicht.  

Uitvullaag 
Laag die is aangebracht om onvlakheden en hoogteverschillen in de dragende ondergrond te vereffenen, of om 
leidingen en dergelijke in op te nemen. 

Vloerverwarming 
Vorm van verwarming, waarbij in de vloer watervoerende buizen zijn opgenomen die warmte afgeven. 

Mengsel / samenstelling 
Het droge, nog niet gereageerde mengsel van bindmiddelen en toeslagmateriaal, waaraan eventuele hulpstof(fen) 
en/of vulstof(fen) zijn toegevoegd. In de basis wordt 1 mengsel / samenstelling toegepast dat per productielocatie 
enigszins kan varieeren om te kunnen voldoen aan de vereisten. 

Specie 
Het met water aangemaakte mengsel, waaraan eventueel nog hulpstof(fen) en/of vulstof(fen) zijn toegevoegd, dat 
nog niet is verhard. 

Mortel 
De verharde specie. 
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3. Producteisen en bepalingsmethoden  

In dit hoofdstuk zijn de aanvullende eisen opgenomen (scope covenant), waaraan het product moet voldoen, 
evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.  

3.1 Dikte van de gietvloer 
In tabel 1 is afhankelijk van de toepassing de vereiste minimale dikte van de mortellaag, dekking van de mortellaag 
op leidingen vermeld. Voor de onderbouwing voor de in tabel 1 genoemde dikten wordt verwezen naar rapport: 3130 
– punt- en lijnlast bepaling van Gyvlon thermo mortel uitgevoerd als zwevende dekvloer met vloerverwarming van 18 
mei 2017. Experimenteel is vastgesteld dat de proefstukken waarvan de dekvloermortel een buigsterkte heeft van 
8,4 MPa en een dekking op de leidingen van 20 mm, ruimschoot voldoen aan de eisen van de opneembare 1,5 kN 
puntlast en de opneembare lijnlast van 10 kN/m voor de woningbouw en aan de eisen van de 3,0 kN puntlast en van 
de 10 kN/m lijnlast voor de utiliteitsbouw conform NEN 2742).  
 
De druksterkte en de buigsterkte dienen te worden bepaald volgens NEN 13892-2. De druksterkte dient ten minste 
30 MPa te bedragen. De buigsterkte dient ten minste 8 MPa te bedragen. 
 
Tabel 1 – Vereiste minimale dikte voor zwevende gietvloeren, in mm. 

Vereiste minimum dikte Woningen  Kantoren 

Algemeen 35 35  

Boven de vloerverwarmingsbuizen 20 20 

Boven eventuele noppen  15 15 

 

3.2 Warmtegeleidingscoëfficiënt 
De warmtegeleidingscoëfficiënt dient te worden bepaald volgens  NEN-EN-ISO 22007-1:2009 artikel 5.2 (hot wire 
method). Het apparaat dient te worden gekalibreerd met Pyrexglas referentiemateriaal.  
De warmtegeleidingscoëfficiënt dient minimaal 2,2 W/(m x K) te bedragen. 
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4. Documentatie en merken 

4.1 Installatie-instructies en aanwijzingen voor de gebruiker 
De installateur dient passende installatie- en gebruiksinstructies ter beschikking te stellen in de taal van het land 
waar het gietdekvloersysteem wordt geïnstalleerd. Deze instructies dienen te refereren aan het voldoen aan 
eventueel van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving. 

4.2 Certificatiemerk 
Het Kiwa certificatiemerk dient op het document van de oplevering van de het gietdekvloersysteem opgenomen te 
worden. 
 
De convenanthouder mag het Kiwa certificatiemerk in combinatie met het covenantnummer opnemen in 
bijvoorbeeld: offertes, brochures, website ect. 
 

 
 
Voor de actuele status van het covenant, zie de Kiwa site: 
 
http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx?keyword=&normBrl=Cvnt&certNr 
 
ook mogelijk is zoeken op cvnt of covenantnummer via:  
 
http://www.kiwa.nl/ 

4.3 Merken van eindproduct (gietvloer) 
De navolgende merken en aanduidingen mogen op deugdelijke en goed leesbare wijze op het gietdekvloersysteem 
zijn aangebracht: 

• fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 

• type aanduiding; 

• productiedatum of -codering; 

• Kiwa certificatiemerk; 

• Convenantnummer. 

4.4 Merken van het eindproduct (specie) 
De navolgende merken en aanduidingen mogen op deugdelijke en goed leesbare wijze op de afleverbon zijn 
aangebracht: 

• fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 

• type aanduiding; 

• productiedatum of -codering; 

• Kiwa certificatiemerk; 

• Convenantnummer. 

http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx?keyword=&normBrl=Cvnt&certNr
http://www.kiwa.nl/
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5. Eisen aan het kwaliteitssysteem 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier(s) moet voldoen. 

5.1 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het 
kwaliteitssysteem van de leverancier. 

5.2 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan 
De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-
schema). 
 
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 

• welke aspecten door de producent worden gecontroleerd; 

• volgens welke methoden die controles plaatsvinden; 

• hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

• hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 
 
Dit IKB-schema moet ten minste een gelijkwaardige afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model IKB-schema. 

5.3 Beheersing van laboratorium- en meetapparatuur 
De leverancier moet vaststellen welke laboratorium- en meetapparatuur er op basis van deze BRL nodig is om aan 
te tonen dat het product aan de gestelde eisen voldoet. 
 
Wanneer nodig moet de laboratorium- en meetapparatuur met gespecificeerde tussenpozen zijn gekalibreerd.  
 
De leverancier moet de geldigheid van de voorgaande meetresultaten beoordelen en registreren, wanneer bij de 
kalibratie blijkt dat de laboratorium- en meetapparatuur niet correct functioneert. 
 
De betreffende meetapparatuur dient voorzien te zijn van een identificatie waarmee de kalibratiestatus te bepalen is. 
 
De leverancier dient de resultaten van de kalibraties te registreren 

5.4 Procedures en werkinstructies 
De leverancier moet kunnen overleggen: 

• procedures voor: 
o de behandeling van producten met afwijkingen; 
o corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
o de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten; 

• de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 
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6. Samenvatting onderzoek en controle 

In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  

• toelatingsonderzoek; 

• controle na verlening van de covenant; 

• controle op het kwaliteitssysteem van de houder van de covenant. 

6.1 Onderzoeksmatrix 
 
Tabel 2 – Onderzoekmatrix 

Omschrijving eis Artikel  Onderzoek in kader van 

Toelatings-
onderzoek 

Controle na 
verlening 1), 2) 

Gyvlon® Thermio®+ gietdekvloer 
Bepaling van de buigsterkte volgens NEN 13892-2 3.1 x 1/jaar  

Bepaling van de druksterkte volgens NEN 13892-2 3.1 x 1/jaar 

Bepaling van de thermische geleidbaarheid volgens EN 
ISO 22007-1:2009 artikel 5.2 (hot wire method)  

3.2 x 1/jaar 

1. Bij significante wijzigingen, ter beoordeling door Kiwa, van het product of productieproces moet 
opnieuw worden vastgesteld of het product voldoet aan de prestatie-eisen. 

2. Tijdens het controlebezoek controleert de inspecteur de producten aan de hand van de 
bovenstaand gemarkeerde producteisen. De frequentie van controlebezoeken is gedefinieerd in 
artikel 7.3  van deze covenant. 

 
Om de vereiste kwaliteit tijdens de productie van de specie te kunnen waarborgen dient de productielocatie een 
goed werkende procedure voor de kwaliteitsbewaking te bezitten. Dit geldt ook voor de locatie waar de buigsterkte, 
de druksterkte en de  warmtegeleidingscoëfficiënt worden bepaald. 
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Tabel 3 – Proces schema kwaliteitscontrole 1), 2) 

 

 
 
 
 
 
 
Bemonstering op de specie op de productielocatie of op de 
bouwplaats volgens procedure (NEN-EN 13892-1 en 
BV1608005). 
 
 
 
 
 
Overeenkomstig de procedure worden de proefstukken tussen 
7 en 14 dagen verstuurd naar het laboratorium voor de 
bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënt, buigsterkte en 
druksterkte. Voor het onderzoek zijn in totaal 3 proefstukken 
nodig (afmetingen: 40 mm x 40 mm x 160 mm). 

1) Controle door Kiwa: 2 keer per jaar.  
2) Controle door de convenanthouder: 1 keer per maand.  
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7. Afspraken over uitvoering certificatie 

7.1 Algemeen 
Naast de eisen die in deze covenant zijn vastgelegd, gelden de algemene regels voor certificatie die zijn vastgelegd 
in de Kiwa Manual K15013. 
 
In het bijzonder zijn dit: 

• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar de: 
o wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; 
o uitvoering van het onderzoek; 
o beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

• De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; 

• De door Kiwa te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

• De door Kiwa te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen 
en logo’s. 

• De regels bij beëindiging van een certificaat; 

• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van Kiwa. 

7.2 Rapport toelatingsonderzoek 
Kiwa legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen 
voldoen: 

• Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de covenant gestelde eisen; 

• Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd; 

• Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het 
rapport vastgelegde bevindingen. 

7.3 Aard en frequentie van externe controles 
Kiwa zal controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving van zijn verplichtingen.  

 
Bij de inwerkingtreding van deze covenant is de frequentie vastgesteld op 2 controlebezoeken per jaar. 
 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 

7.4 Tekortkomingen 
Bij het niet voldoen aan de eisen worden door Kiwa maatregelen genomen conform Hoofdstuk 17 van het covenant 
reglement 2013. 
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8. Lijst van vermelde documenten 

8.1 Normen / normatieve documenten: 
 

Nummer Titel Versie a) 

CUR aanbeveling 107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel  

Manual K15013 Kiwa Manual – Kiwa Covenants for products and 
processes 

 

NEN-EN 2747 In het werk vervaardigde vloeren - Zwevende 
dekvloeren - Terminologie, uitvoering en 
kwaliteitsbeoordeling 

 

NEN-EN 13892-1 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - 
Deel 1: Monsterneming, vervaardiging en 
conditioneren van proefstukken 

 

NEN-EN 13892-2 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - 
Deel 2: Bepaling van de buig- en druksterkte 

 

NEN-EN-ISO/IEC 
17025 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van 
beproevings- en kalibratielaboratoria 

 

NEN-EN-ISO 22007-1 Kunststoffen - bepaling van de thermische 
geleidbaarheid en thermische diffusie - Deel 1: 
Algemene principes 

2009 

a. Indien in deze kolom geen datum van uitgifte wordt aangegeven, geldt de vigerende 
versie van het document. 

 

8.2 Bibliografie 
 

Rapport 3130 – “Punt- en lijnlast bepaling van Gylon thermo mortel uitgevoerd als zwevende 
dekvloer met vloerverwarming”. 18 mei 2017. BouwTechnologie RDA B.V. 

BV1608005 – “THERMIO®+ hardened mortar performances follow-up”. 2016-08-29.   
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Model IKB-schema 

 

 
Controle 
onderwerpen 

Controle 
aspecten 

Controle 
methode 

Controle 
frequentie 

Controle 
registratie 

Grondstoffen c.q. 
toegeleverde 
materialen: 

• Ingangscontrole 
grondstoffen 

 
 

    

Productieproces, 
productieapparatuur, 
materieel: 

• Procedures 

• Werkinstructies 

• Apparatuur 

• Materieel 
 

    

Eindproducten 
 
 
 

    

Meet- en 
beproevingsmiddelen 

• Meetmiddelen 

• Kalibratie 
 
 

    

Logistiek  
 
 

    


