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Voorwoord  

Dit 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 dit Covenant bij.   

  

Deze Kiwa Covenant certificatie procedure wordt gebruikt voor producten en diensten waar (nog) geen  

(Internationale) productnorm voor is.  Dit Kiwa Covenant geeft leveranciers en eindaanbieders de gelegenheid om de 

voor het gebruik van de producten relevantie kenmerken te controleren.   

  

Dit 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 Bereik van dit Covenant  

1.1 Toepassingsgebied van het product  

Het product, een zogenaamde Reno joint koppeling, is bestemd om te worden toegepast in kunststof leidingsystemen 

voor het transport van drinkwater en ruw water tot een temperatuur van 25 °C. De betreffende leidingsystemen 

voldoen aan EN-ISO 1452 serie voor polyvinylchloride (PVC) en EN 12201 serie voor polyetheen (PE).    

  
Voor het hele systeem van buizen en fittingen geldt dat de werkdruk gelijk of kleiner is dan de nominale druk van de 

component met de laagste nominale drukklasse. In werkelijkheid/praktijk zal de werkdruk lager zijn dan de nominale 

druk.  

1.2 Definitie van de Reno joint koppeling  

De Reno joint koppeling maakt hulp- en noodwaterleidingen bij renovatie of sanering van waterleidingen overbodig.  

  

Bij het traditioneel renoveren of saneren van de waterleiding worden huisaansluitingen gekoppeld en later weer 

losgekoppeld aan tijdelijke hulp- of noodleidingen. Soms moet een straat meerdere keren opengebroken worden, met 

alle dure en vervelende consequenties van dien.  

  

De Reno Joint koppeling is een uit kunststof vervaardigde, afsluitbare koppeling. Die wordt aan het einde van een 

werkdag op de nieuw gelegde PVC of PE waterleiding geplaatst. Vervolgens wordt de Reno joint met een 

roestvrijstalen schuif eenvoudig en volledig waterdicht afgesloten. Om die de volgende morgen net zo gemakkelijk 

weer open te zetten. Daarmee maakt de Reno joint hulp- en noodleidingen overbodig.  

  

De plaatsing van de Reno joint koppeling is permanent. Dat betekent dat de Reno joint koppeling ook bij latere 

reparaties of onderhoudswerkzaamheden kan dienen als afsluitpunt. Waarbij uiteraard dezelfde voordelen gelden als 

bij de renovatie of sanering; geen hulp- of noodleidingen, een efficiënte dagproductie en minimale overlast.  

  

Het productassortiment dat onder dit Covenant valt staat vermeld in tabel 1.   

  
Tabel 1 – Productassortiment Reno joint koppelingen  

Nominale diameter (DN)  Nominale drukklasse (PN)  Toepassingsgebied  
63  10  Leidingsystemen van PE en PVC   
75  10  Leidingsystemen van PE en PVC   
90  10  Leidingsystemen van PE en PVC   
110  10  Leidingsystemen van PE en PVC   
160  10  Leidingsystemen van PE en PVC   
200  10  Leidingsystemen van PVC  

 1)  Alle Reno joint koppelingen zijn trek-vast   
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1.3 Beoogde levensduur van de Reno joint koppeling  

De beoogde levensduur van de Reno joint koppeling is 50 jaar waarbij er vanuit wordt gegaan dat het ontwerp van 

het leidingsysteem met de Reno joint koppeling en de installatie conform de instructies zijn uitgevoerd.   

  

Bij het opstellen van de eisen is uitgegaan dat de weerstand tegen inwendige druk de beoogde levensduur van de 

Reno joint koppeling bepaald.   

Voor bovengrondse installatie zal ook langdurige blootstelling aan weer en wind en met name zonlicht ook als 

mogelijk faalmechanisme moeten worden beschouwd.   

2 Terminologie  

In dit Covenant zijn naast de termen en definities vermeld in NEN-EN-ISO 1452-1, NEN-EN 12201-1, NEN-EN 10741 

en NEN-EN 805, de navolgende termen en definities van toepassing:  

2.1 Algemeen  

2.2 Bipartite contract  

Overeenkomst tussen twee partijen.  

2.3 Controleonderzoek  

Het onderzoek dat na verlenging van het Covenant wordt uitgevoerd om vast te stellen dat aan de in het Covenant 

gestelde producteisen wordt voldaan.    

2.4 Covenant  

Een Covenant is een bekrachtiging van Kiwa van de door de leverancier in het Covenant genoemde verklaring (voor 

het product of proces).  

2.5 IKB-schema  

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

2.6 KCC  

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

2.7 Leverancier  

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

gebaseerd  

2.8 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.  

2.9 Toelatingsonderzoek  

Het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in het Covenant gestelde eisen wordt voldaan.  

  

3 Producteisen en bepalingsmethoden – leidingsysteem  

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het product als onderdeel in een leidingsysteem moet voldoen, 

evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.   

3.1 Geschiktheid voor contact met drinkwater  

Ter voorkoming van aantasting van de drinkwaterkwaliteit geldt in Nederland het volgende overheidsvoorschrift.  

  

Producten en materialen die in contact (kunnen) komen met drinkwater of warm tapwater mogen geen stoffen 

afgeven in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument of anderszins de 

waterkwaliteit aantasten. Daartoe dienen de producten of materialen te voldoen aan de toxicologische, 

microbiologische en organoleptische eisen die zijn vastgelegd in de van kracht zijnde “Ministeriële Regeling 

materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant). Dit betekent dat 

de procedure voor het verkrijgen van een erkende kwaliteitsverklaring, zoals bedoeld in de vigerende Regeling, met 

positief resultaat dient te zijn afgerond.  
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Producten of materialen, die zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring 1 , afgegeven door bijvoorbeeld een 

buitenlandse certificatie-instelling, mogen ook in Nederland worden toegepast, mits deze kwaliteitsverklaring door de 

Minister gelijkwaardig is verklaard aan de kwaliteitsverklaring zoals bedoeld in de Regeling.  

3.2 Hygiënische behandeling van producten in contact met drinkwater  

De producent dient over een procedure te beschikken voor het zodanig beschermen van de producten, dat de 

hygiëne tijdens opslag en transport is gewaarborgd.  

Daarnaast dient de leverancier de afnemers te informeren over de omgang met de onder certificaat geleverde 

producten die in contact komen met drink- en warm tapwater in het traject vanaf de aankomst op de bouwlocatie tot 

en met de realisatie en ingebruikneming. De primaire insteek voor de informatie is de bijdrage aan de bewustwording 

van het belang van hygiënisch werken als ‘preventie -maatregel’.    

3.3 Vetten en glijmiddelen  

Indien er bij het maken van een verbinding vetten en/of glijmiddelen worden gebruikt dan moeten deze vetten en 

glijmiddelen voldoen aan Kiwa BRL-K535.  

3.4 Lekdichtheid en sterkte van de verbinding  

Verbindingen met een Reno joint koppeling en met PVC buizen moeten voldoen aan de eisen van NEN-EN- ISO 

1452-5 waar het trekvaste verbindingen betreft. Verbindingen  PE buizen met een Reno joint koppeling en met PE 

buizen moeten voldoen aan de eisen van NEN-EN 12201-5 waar het trekvaste verbindingen betreft.  

  

De proefstukken waarbij de proefstukken onder druk worden beproefd, dienen te worden afgesloten met type A 

eindkappen (trek-vast). De eindkappen moeten zijn voorzien van een aansluiting voor het vullen van het proefstuk 

met water en ontluchten van het proefstuk.  

  

De verbinding(en) in het proefstuk worden gemaakt volgens de instructie van de covenanthouder.    

  
    

  
Tabel 2 – Lekdichtheid en sterkte van verbinding tussen Reno joint koppeling en PE buizen  

Eigenschap  Eis  Beproevingsparameters  Testmethode  

Lekdichtheid 

onder inwendige 

druk – korte duur  

Geen falen van 
geen van de 
onderdelen.  
Geen lekkage.  

Testtemperatuur  

Testduur  

Testdruk  

Aantal proefstukken  

(23 ± 2) °C  

1 uur  

1,5 x PN  

  

1  

NEN-EN-ISO 3458  

Lekdichtheid 

onder inwendige 

druk – lange duur  

Geen falen van 
geen van de 
onderdelen.  
Geen lekkage.  

Testtemperatuur  

Testduur  

Testdruk  

Aantal proefstukken  

  

Omtrekspanning1) 

(MPa):  

PE 100  

80 °C  

1000 uur  

MRS PE100  

  

1  

  

  

5,0  

NEN-EN-ISO 1167  

serie  

 
1 In de “Regeling” staat (artikel 16): Een kwaliteitsverklaring afgegeven door een onafhankelijke certificeringsinstelling 
in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte, is gelijkwaardig aan een erkende kwaliteitsverklaring, voor zover naar het oordeel 
van de Minister uit de eerstgenoemde kwaliteitsverklaring blijkt dat voldaan wordt aan ten minste gelijkwaardige 
eisen als bedoeld in deze regeling.  
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Lekdichtheid 

onder vacuüm 1)  

Geen falen van 
geen van de 
onderdelen.  
  

Druktoename na 

testduur < 0,01 

bar  

Testdruk  

Testduur  

  

Testdruk  

Testduur  

  

Aantal proefstukken  

Δp1 = 0,1 bar   

1 uur  

  

Δp2 = 0,8 bar  

1 uur  

  

  

1  

NEN-EN-ISO 3459  

Weerstand tegen 

uitrekken onder 

constante 

belasting in 

lengterichting  

Buis mag niet uit 

hulpstukken 

worden 

getrokken. Geen 

Scheiding van 

de buis en het 

hulpstuk  

Testtemperatuur  

Testduur  

Kracht  

(23 ± 2) °C  

1 uur  

Volgens NEN- 

EN-ISO 3501  

NEN-EN-ISO 3501  

1) De omtrekspanning geldt voor de buis en dient te worden gebruikt voor het berekenen van de 
beproevingsdruk  

2) Relatieve drukken. 0,1 bar relatief is 0,9 bar absolute. 0,8 bar relatief is 0,2 bar absolute.   

     



  

              ___________________________________________________________________________  

© Kiwa Nederland B.V.                          - 7 -  

Tabel 3 – Lekdichtheid en sterkte van verbinding tussen Reno joint koppeling en PVC buizen in 

overeenstemming met NEN-EN-ISO 1452-5:2009 tabel 2  

Eigenschap  Eis  Beproevingsparameters  Testmethode  

Korte duur 
lekdichtheid en 
sterkte onder 
inwendige druk  
en buiging, en 

vacuüm  

Geen falen van geen 
van de onderdelen.  
vacuüm-  
drukverandering ≤ 
0,05 bar  
  

Wisselingen van 

hydrostatische druk en 

een periode onder 

vacuüm  

In overeenkomst 
met NEN-EN-ISO  
13783  

NEN-EN-ISO 13783  

Langeduur 
lekdichtheid en 
sterkte onder 
hydrostatische 
druk.  

Voor dn ≤ 90 mm  

Geen falen van 

geen van de 

onderdelen.  Geen 

lekkage  

Aantal proefstukken  

Testtemperatuur   

Testduur  

Testdruk  

  

1  

20 °C  

1000 uur  

1,7 x PN  

  

NEN-EN-ISO 13846  

Langeduur 
lekdichtheid en 
sterkte onder 
hydrostatische 
druk.  

Voor dn ≤ 90 mm  

Geen falen van 

geen van de 

onderdelen.  Geen 

lekkage  

Aantal proefstukken  

Testtemperatuur   

Testduur  

Testdruk  

  

40 °C  

1000 uur  

1,3 x PN  

  

NEN-EN-ISO 13846  

Langeduur 
lekdichtheid en 
sterkte onder 
hydrostatische 
druk.  

Voor dn > 90 mm  

Geen falen van 

geen van de 

onderdelen.  Geen 

lekkage  

Aantal proefstukken  

Testtemperatuur   

Testduur  

Testdruk  

  

1  

20 °C  

1000 uur  

1,65 x PN  

  

NEN-EN-ISO 13846  

Langeduur 
lekdichtheid en 
sterkte onder 
hydrostatische 
druk.  

Voor dn > 90 mm  

Geen falen van 

geen van de 

onderdelen.  Geen 

lekkage  

Aantal proefstukken  

Testtemperatuur   

Testduur  

Testdruk  

  

1  

40 °C  

1000 uur  

1,3 x PN  

  

NEN-EN-ISO 13846  

  
  
  
  

4 Producteisen en bepalingsmethoden – Reno joint koppeling  

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden om 

vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan  

4.1 Nominale diameter (DN)  

De nominale diameter van de Reno joint koppeling dient te worden aangeduid volgens de DN serie conform EN 805 

(zie tabel 1)  

4.2 Nominale druk (PN)  

De Reno joint koppeling dient te worden geclassificeerd volgens de nominale druk (PN).    

4.3 Grondstof  

De insteekmoffen zijn van PE100. Het verbindingsstuk is van glasvezelversterkte polyamide. De specificatie van het 

glasvezelversterkte polyamide is vastgelegd in het IKB-schema.  

4.4 Ontwerp   

Het ontwerp van de Reno joint koppeling dient te voldoen aan NEN-EN 1074-1:2000 artikel 4.5.   

  

Het ontwerp van de Reno joint koppeling dient zodanig te zijn dat, bij het monteren van de koppeling op de buis of 

een andere component, de afdichtingen niet verplaatsen of beschadigen.   

  

De technische tekeningen van het ontwerp van de afdichtingen en de klemming dienen een onderdeel te zijn van het 

IKB-schema.  
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4.5 Ingangscontrole van de grondstoffen  

De ingangscontrole van de grondstoffen dient te worden vastgelegd in het IKB-schema van de leverancier.  

4.6 Uiterlijk   

De interne en externe oppervlakken van de Reno joint koppeling dienen schoon en vrij van groeven, gaatjes, gaten 

en andere aspecten die ervoor zouden kunnen zorgen dat de koppeling niet aan alle eisen van dit Covenant voldoet.   

4.7 Verdraaiing  

De Reno joint koppeling zal geen verdraaiing veroorzaken in de buis tijdens de montage.   

4.8 Geometrische kenmerken  

4.9 Bepaling van de afmetingen  

De relevante afmetingen van de Reno joint koppeling dienen te worden bepaald volgens NEN-EN-ISO 3126. In geval 

van onenigheid over de uitkomst van de metingen van de afmetingen, dienen de afmetingen gemeten te worden 24 

uur na de vervaardiging van het product bij een temperatuur van (23 ± 2) °C en een conditioneringsperiode bij deze 

temperatuur van ten minste 4 uur.   

4.10 Afmetingen en toleraties  

De afmetingen van de fittingen moeten zijn afgestemd op de afmetingen en de toleranties van de buizen waarvoor 

deze zijn bestemd. Voor de overige afmetingen gelden de waarden en toleranties uit de technische tekeningen van 

de leverancier.   

  

De technische tekeningen dienen een onderdeel te zijn van het IKB-schema.  

4.11 Mechanische eigenschappen  

De Reno joint koppeling dient te worden beproefd met behulp van aangesloten buizen of als een onderdeel van een 

samenstel.  

Alle proefstukken (samenstellen) dienen gemaakt te worden volgens de instructie van de Covenanthouder met 

onderdelen met dezelfde drukklasse.  

De prestatie-eisen van de Reno joint koppeling dienen te voldoen aan de eisen van:  

• NEN-EN 1074-1:2000 artikel 5.1.4 – weerstand van de schuif tegen bedieningskrachten;  

• NEN-EN 1074-1:2000 artikel 5.2.2. – lekdichtheid van de schuif;  

• NEN-EN 1074-1:2000 artikel 5.2.3 – maximaal bedieningsmoment (MOT) voor bediening en lekdichtheid  

• de eisen vermeld in tabel 4 en tabel 5.  
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Tabel 4 – Mechanische eigenschappen Reno joint koppeling met PE-buizen  

Eigenschap  Eis  Testparameters 1)  Beproevings-methode  

Weerstand tegen 

inwendige 

hydrostatische 

druk bij 20 °C  

Geen lekkage 

en/of falen van de 

onderdelen  

gedurende de 

beproevings-duur  

Methode  

  

Eindkap  

  

Aantal 
proefstukken  
  

Testduur  

  

Omtrekspanning  

Water-in-water  

  

Type A  

  

  

3  

  

100 uur  

  

PE100 = 12,0 MPa  

EN-ISO 1167-1 en EN-ISO 

1167-4  

Weerstand tegen 

inwendige 

hydrostatische 

druk bij 80 °C  

Geen lekkage 

en/of falen van de 

onderdelen  

gedurende de 

beproevings-duur  

Methode  

  

Eindkap  

  

Aantal  

proefstukken  

  

Testduur  

  

Omtrekspanning  

Water-in-water  

  

Type A  

  

  

3  

  

168 uur  

  

PE100 = 5,4 MPa  

EN-ISO 1167-1 en EN-ISO 

1167-4  

Weerstand tegen 

inwendige 

hydrostatische 

druk bij 80 °C  

Geen lekkage 

en/of falen van de 

onderdelen  

gedurende de 

beproevings-duur  

Methode  

  

Eindkap  

  

Aantal  

proefstukken  

  

Testduur  

  

Omtrekspanning  

Water-in-water  

  

Type A  

  

  

3  

  

1000 uur  

  

PE100 = 5,0 MPa  

EN-ISO 1167-1 en EN-ISO 

1167-4  

 1)  De omtrekspanning geldt voor de buis en dient te worden gebruikt voor het berekenen van de beproevingsdruk   

  

Tabel 5 - Mechanische eigenschappen Reno joint koppeling met PVC-buizen  

Eigenschap  Eis  Testparameters 1)  Beproevings-methode  

Weerstand tegen 

inwendige 

hydrostatische 

druk bij 20 °C  

Geen lekkage 

en/of falen van de 

onderdelen  

gedurende de 

beproevings-duur  

Methode  

  

Eindkap  

  

Aantal  

proefstukken  

  

Testduur  

1 uur  

1000 uur  

Water-in-water  

  

Type A  

  

  

3  

  

Testdruk (Bar)   

1,5 x PN    

1,2 x PN   

NEN-ISO 17885:2015  

  

  

  

  

  

  

  

-tabel 8 (NEN-ISO 17885)  

-tabel 9 (NEN-ISO 17885)  

 1)  Testdruk geldt voor PN klasse van de Reno joint koppeling    

   

4.12 Maximale watersnelheid  

De maximale watersnelheid in de Reno joint koppeling dient te voldoen aan NEN-EN 1074-1:2000 artikel 4.8.   

4.13 Interne corrosie en weerstand tegen veroudering  

Het materiaal van het fittinghuis en andere onderdelen die worden gebruikt voor het maken van de Reno joint 

koppeling (inclusief rubber afdichtingselementen, glijmiddel, metalen onderdelen) dienen even goed bestendig te zijn 

tegen het externe- en interne milieu als de andere onderdelen van het leidingsysteem en dienen een levensduur 

verwachting te hebben die ten minste gelijk is aan die van de PE-buis of PVC buis waarmee de Reno joint koppeling 

is verbonden.   

4.14 Rubber afdichtingselementen  

De rubber afdichtingselementen in de Reno joint koppeling moeten voldoen aan de eisen gesteld in Kiwa 

BRLK17504.  
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4.15 Weerstand tegen zonlicht  

In het geval de Reno joint koppeling tijdens omslag, transport of na installatie wordt blootgesteld aan zonlicht, dient 

de weerstand tegen verwering van het materiaal van Reno joint koppeling dat aan zonlicht wordt blootgesteld te 

voldoen aan de eisen die worden genoemd in NEN-EN 12201-1: 2011 Tabel 2, vierde rij.  

5 Documentatie en merken  

5.1 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 de Reno joint koppeling wordt geïnstalleerd. Deze instructies dienen te refereren aan het voldoen aan 

eventueel van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving.  

5.2 Certificatiemerk  

De Covenanthouder 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/  

5.3 Merken van de Reno joint koppeling  

De navolgende merken en aanduidingen mogen op deugdelijke en goed leesbare wijze op de Reno joint koppeling 

zijn aangebracht:  

• DN  

• identificatie van het fittinghuis;  

• PN;  

• identificatie van de Covenanthouder;  

• productiedata;  •  Kiwa certificatiemerk; •  Covenantnummer.  

6 Toelatingsonderzoek en voortdurende controle door Kiwa  

6.1 Toelatingsonderzoek  

Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in dit Covenant opgenomen (product)eisen 

inclusief bepalingsmethoden en omvat, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:  

• een (monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en/of prestatie-eisen;  

• de beoordeling van het productieproces;  

• de beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;  

• een toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.  

  

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de KCC. Deze beoordeelt de 

resultaten en stelt vast of het Covenant kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig 

zijn voordat het Covenant kan worden verleend.  

6.2 Controleonderzoek  

Na verlening van het Covenant worden jaarlijks controleonderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de producten 

bij voortduring aan de in de Covenant gestelde eisen voldoen.   

  

Kiwa moet controle uitoefenen bij de Covenanthouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aan te houden 

controlefrequentie beslist de KCC.   

  

http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx?keyword=&normBrl=Cvnt&certNr
http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx?keyword=&normBrl=Cvnt&certNr
http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx?keyword=&normBrl=Cvnt&certNr
http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx?keyword=&normBrl=Cvnt&certNr
http://www.kiwa.nl/
http://www.kiwa.nl/
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Bij de inwerkingtreding van dit Covenant is de frequentie vastgesteld op twee controlebezoeken per jaar. Dit geldt 

voor Covenanthouders die over een kwaliteitsmanagement systeem volgens ISO 9001 voor hun productie 

beschikken dat is gecertificeerd door een geaccrediteerde instelling (volgens ISO/IEC 17021) en waarbij het 

IKBschema een geïntegreerd onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem is.   

  

Tijdens de controleonderzoeken wordt ook het kwaliteitssysteem gecontroleerd en de naleving van het IKB-schema 

en de procedures.  

  

Het kwaliteitssysteem van de Covenanthouder zal door de Kiwa worden beoordeeld.  

Deze beoordeling omvat tenminste de aspecten die vermeld zijn in het Kiwa-Reglement voor Certificatie.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

6.3 Onderzoeksmatrix  

  
Omschrijving eis  Artikel   Onderzoek in kader van1), 2)  

Toelatingsonderzoek  Controle na verlening   

Leidingsysteem  

Geschiktheid voor contact met drinkwater  3.1  x  1 / jaar  

Hygiënische behandeling van producten in contact met drinkwater  3.2  x  1 / jaar  

Vetten en glijmiddelen  3.3  x  1 / jaar  

Lekdichtheid en sterkte van de verbindingen  3.4  x  1 / jaar  

Lekdichtheid onder inwendige druk – korte duur (PE)  Tabel 2  x    

Lekdichtheid onder inwendige druk – lange duur (PE)  Tabel 2  x    

Lekdichtheid onder vacuüm (PE)  Tabel 2  x    

Weerstand tegen uitrekken onder constante belasting in lengterichting 

(PE)  

Tabel 2  x    

Korte duur lekdichtheid en sterkte onder inwendige druk en buiging, en 

vacuüm  

Tabel 3  x    

Langeduur lekdichtheid en sterkte onder hydrostatische druk (PVC-U 

20 °C).  

Tabel 3  x    

Langeduur lekdichtheid en sterkte onder hydrostatische druk (PVC-U 

40 °C).  

Tabel 3  x    

Reno joint koppeling  

Nominale diameter  4.1  x    

Nominale druk  4.2  x    

Grondstof  4.3  x    

Ontwerp  4.4  x    

Ingangscontrole van de grondstoffen  4.5  x    

Uiterlijk  4.6  x  1 / jaar  

Verdraaiing  4.7  x    

Geometrische kenmerken  4.8  x    

Bepaling van de afmetingen  4.9  x    

Afmetingen en toleranties  4.10  x    

Mechanische eigenschappen   

- weerstand van de schuif tegen bedieningskrachten  

- lekdichtheid van de schuif  

- Maximaal bedieningsmoment (MOT) voor bediening en lekkage  

4.11  x    

Mechanische eigenschappen – PE/20 °C/100 uur  Tabel 4  x    

Mechanische eigenschappen – PE/80 °C/168 uur  Tabel 4  x    

Mechanische eigenschappen – PE/80 °C/1000 uur  Tabel 4  x    

Mechanische eigenschappen – PVC-U/20 °C/1 uur  Tabel 5  x    
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Mechanische eigenschappen – PVC-U/20 °C/1000 uur  Tabel 5  x  1 / jaar  

Maximale watersnelheid  4.12  x    

Interne corrosie en weerstand tegen veroudering  4.13  x    

Rubber afdichtingselementen  4.14  x  1 / jaar  

Weerstand tegen zonlicht  4.15  x    

1. Bij significante wijzigingen, ter beoordeling door Kiwa, van het product of productieproces moet opnieuw worden 

vastgesteld of het product voldoet aan de eisen.  

2. Tijdens het controlebezoek controleert de inspecteur de producten aan de hand van de bovenstaand gemarkeerde 

producteisen.   

  

7 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 over gaat, neem dan contact op met;  

Prince Kunststof Infra 
en  zonodig met; Kiwa 
Nederland B.V.  

  

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en gebruik, de voorschriften van de Covenanthouder  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


