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VERKLARING VAN KIWA 

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

gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Outreau Technologies S.A.S. 
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 

aangegeven merking, bij aflevering voldoen aan ProRail productspecificatie SPC00141                               

"Vaste mangaan stalen puntstukken en kruisstukken met of zonder verlengde benen" versie 002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

 

Onderneming 

Outreau Technologies S.A.S. 

43 Rue Pierre Curie - BP  119 

62230 OUTREAU 

FRANKRIJK 

Tel. +33 3 21 99 53 00 

www.vossloh.com 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• product 
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Vaste mangaan stalen puntstukken en kruisstukken met of zonder verlengde benen 

 

Technische specificatie 

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat 

 

Omschrijving ProRail tekening Object-code 

Puntstuk 54E1 1: 9 recht met aangelaste benen 430019 04-845  

Puntstuk 54E1 1:15 gebogen R725m (links/rechts) met aangelaste benen 411926 04-801 / 04-802  
 
 

De onderstaande puntstukken met productienummer vallen onder het certificaat 

Puntstuk 54E1 1: 9 recht: P20181+P20182 Puntstuk 54E1 1:15 gebogen R725m 

P20181 P20972 

P20182 P20974 

P20186 P21224 t/m P21231 

P20206  

P20208  

P20870 t/m P20894  

 

Aandachtspunt: Bij de inbouw van de puntstukken mogen de aangelaste benen niet maximaal worden ingekort. 

 

Merken 

De producten worden gemerkt conform SPC00141 

Plaats van het merk: punt- of kruisstuk 

 

Verplichte aanduidingen: 

Fabrieksmerk: Outreau 

Fabricagedatum: maand en jaar 

Type aanduiding 

Hoekverhouding 

 

 

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:  

• Outreau Technologies S.A.S. 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

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

 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

SPC00141/002  Vaste mangaan stalen puntstukken en kruisstukken met of zonder verlengde benen  

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij de SPC 

 


