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Voorwoord Kiwa
Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen Vlakglas van Kiwa,
waarin belanghebbende partijen op het gebied van Isolerend Dubbelglas voor thermische isolatie zijn
vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Nationale
Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze Nationale Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van
Deskundigen” is daarmee bovengenoemd college bedoeld.
Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het KiwaReglement voor Productcertificatie. In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij
de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de
externe controle.
Relatie met Nederlands Bouwbesluit en Europese Richtlijn Bouwproducten (CPD 89/016/EEC)
Producten geleverd onder een KOMO® productcertificaat voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
Producten die vallen onder de scope van de BRL dienen voorzien te zijn van CE-markering.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
www.kiwa.nl

© 2005 Kiwa N.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van de Beoordelingsrichtlijn door de
Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit als Nationale Beoordelingsrichtlijn berusten alle rechten bij Kiwa. Het gebruik
van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa
is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2202 28 september 2006

2

Inhoud
Voorwoord Kiwa

2

Inhoud

3

1

Inleiding

5

1.1

Algemeen

5

1.2

Toepassingsgebied

5

1.3

Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten

5

1.4

Certificaat

5

2

Terminologie

6

2.1

Definities

6

3

Procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring

7

4

Producteisen en bepalingsmethoden

8

4.1

Algemeen

8

4.2

Publiekrechtelijk eisen

8

4.3

Toelatingsonderzoek en controlebezoeken

8

4.4
4.4.1
4.4.2

8
9

4.4.2.1
4.4.3
4.4.3.1
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

Privaatrechtelijk eisen
Materiaal, ontwerp, vervaardiging en uitvoering
Mechanische eigenschappen van de randafdichting afhankelijk van verwijdering coating
ter plaatse van randafdichting
Hechting van de randafdichting op de afgeslepen ondergrond
U-waarden
Emissiecoëfficient
Lichttransmissie
Zontoetreding
HR-klassificatie
Gassamentstelling de spouw
Gaslekverlies

9
10
10
10
10
10
10
11
11

4.5

Certificatiemerk

11

5

Eisen aan het kwaliteitssysteem

13

5.1

Algemeen

13

5.2

Gasvulling

13

5.3

Afslijpen coating

13

6

Samenvatting onderzoek en controle

14

7

Eisen aan de certificatie-instelling

15

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2202 28 september 2006

3

8

Lijst van vermelde documenten

16

8.1
8.1.1

Publiekrechtelijke regelgeving
Bouwbesluit

16
16

8.2

Normen / normatieve documenten:

16

Bijlage 1 – Onderzoeksmatrix

17

Bijlage 2 – Voorbeeld Certificaat

21

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2202 28 september 2006

4

1 Inleiding
1.1

Algemeen
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor
erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de
instandhouding van een productcertificaat voor “Warmtereflecterend Isolerend Dubbelglas voor
thermische isolatie”.
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en
attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en
attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en attesteringsreglement van de betreffende
instelling.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2202 d.d. 1995-04-01.
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval
hun geldigheid op 2007-03-01.
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen gebonden aan de eisen die
in het hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn vastgelegd.

1.2

Toepassingsgebied
De producten zijn bestemd om te worden toegepast als warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor
thermische isolatie. Hierbij is de randverbinding verkregen door afdichten met behulp van organische
kitten, met gebruikmaking van een metalen profiel (afstandhouder met droogmiddel), door middel van
een tweevoudige randafdichting.

1.3

Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten
Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan
te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn
opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:
 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
 NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;
 NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;
 NEN-EN 45012 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;
 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden
overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de
RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan
de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

1.4

Certificaat
Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO ® productcertificaat is als bijlage 2 bij deze
BRL opgenomen.
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2 Terminologie
2.1

Definities
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:
 Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij voortduring voldoen aan de
eisen waarop de certificatie is gebaseerd;
 IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als
onderdeel van zijn kwaliteitssysteem
 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie: Isolerend dubbelglas waarvan één
of meer van de glasbladen is uit gecoat glas bestaan, waarbij de coating zich bevindt aan de
spouwzijde. De spouw is al dan niet gevuld met een speciaal gas.
 Tweevoudige randafdichting: een randafdichting waarbij een waterdampdichte kit tussen de zijkanten
van de afstandhouder en de binnenzijde van de glasranden (figuur 1) dient als waterdampbarrière
(zijvoegkit groep A, zie BRL 2201 hoofdstuk 4.4.1 Tabel 2). De tweede randafdichting wordt gevormd
door een goed hectende kit langs de buitenzijde van de afstandhouder (buitenvoegkit).
 Coating: Een op het glas aangebrachte laag van metaal en/of metaaloxide die resulteert in een lage
emissiecoëfficient.
 Emissiecoëfficient (ε): De waarde die aangeeft de mate waarin de coating de warmtestraling
onderdrukt.
Opmerking:
In deze BRL wordt evenals in de BRL 2203 uitgegaan van de emissiecoëfficient voor loodrecht
invallende straling. De emissiecoëfficient is een belangrijk productkenmerk voor gecoate
glasbladen en is ook van belang voor de bepaling van de U-waarde.
 U-waarde: Warmtedoorgangscoëffient; de hoeveelheid warmte die onder stationaire condities door
een eenheid dubbelglas wordt doorgelaten (geldt binnen deze BRL voor verticaal geplaatst glas), per
graad temperatuur verschil (binnen-buiten) per m2 en per tijdseenheid (W/m2K). Naarmate de Uwaarde lager is wordt een betere isolatie bereikt
Opmerking:
De hier gebruikte U-waarden gelden voor het centrale deel van de eenheid. Eventuele
randeffecten worden buiten beschouwing gelaten.
 Overige definities staan weergegeven in de NEN-EN 1279-1.
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3 Procedure voor het verkrijgen van een
kwaliteitsverklaring
Zie BRL 2201.
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4 Producteisen en bepalingsmethoden
4.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de producteisen opgenomen waaraan producten toegepast als “warmtereflecterend
isolerend dubbelglas voor thermische isolatie” moeten voldoen evenals de bepalingsmethoden om vast te
stellen dat aan de eisen wordt voldaan. De eisen en bepalingsmethoden zijn onderverdeeld in een
publiekrechtelijke en en privaat deel. Het publiekrechtelijk deel is gerelateerd aan Annex ZA van NENEN 1279-5 voor CE markering en nationale wetgeving zoals het Bouwbesluit .
De algemene producteisen voor “isolerend dubbelglas voor thermische isolatie” vastgelegd in de BRL
2201. De producteisen voor gecoate glasbladen zijn vastgelegd in de BRL 2203.
Het uitgangspunt van de producteisen in deze BRL is dat de producent van het warmtereflecterend
isolerend dubbelglas al een certificaat heeft conform BRL 2201. Is dit niet het geval dan moeten zowel de
eisen uit deze BRL als de eisen uit de BRL 2201 worden onderzocht.

4.2
4.3

Publiekrechtelijk eisen
Publiekrechtelijk eisen
De publiekrechtelijke eisen en bepalingsmethoden zijn aangewezen in Annex ZA van NEN-EN 1279-5 en
het Bouwbesluit.
De eisen voor de diverse glasbladen zijn vastgelegd in:
- Floatglas volgens NEN-EN 572-2 en NEN-EN572-9
- Gepolijst draadglas volgens NEN-EN 572-3 en NEN-EN572-9
- Floatglas overeenkomstig NEN-EN 572-2 en NEN-EN572-9 (eventueel chemisch
voorgespannen) waarbij de afzonderlijke glasbladen op basis van polyvinylbutyral of
gelijkwaardige producten zijn samengevoegd tot een meerbladige plaat (gelaagd glas) conform
NEN-EN 14449
- Thermisch gehard glas volgens NEN-EN 12150-2
- Thermisch versterkt glas volgens NEN-EN 1863-2 en BRL 2206

4.3.1 Isolatiewaarde
In het bouwbesluit wordt de volgende eis gesteld aan de isolatiewaarde, met de daarbij behorende
bepalingsmethode:
Bouwbesluitingang
Nr
5.1

Grenswaarde/
Prestaties volgens
bepalingsmethode
kwaliteitsverklaring
Warmtedoorgangscoëfficiënt ≤
Thermische isolatie
Tabel U-waarden
4,2 W/(m2K) volgens NEN 1068
Afdeling

Opmerkingen i.v.m.
toepassing
De U-waarde wordt bepaald
volgens NEN-EN 673

Tabel 1

4.4 Toelatingsonderzoek en controlebezoeken
Waarden en eigenschappen van het isolerend dubbelglas worden onderzocht conform de
onderzoeksmatrix in Bijlage 1.

4.5

Privaatrechtelijk eisen
In de navolgende paragrafen zijn de privaatrechtelijke eisen opgenomen waaraan “warmtereflecterend
isolerend dubbelglas voor thermische isolatie” moet voldoen. De eisen zullen onderdeel uitmaken van de
technische specificatie van het product, die wordt opgenomen in het productcertificaat.
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De eisen te stellen aan producten en de bepalingsmethoden zijn conform NEN-EN 1279-1-6. Afwijkingen
en aanvulling op gestelde eisen en bepalingsmethoden in bovenstaande normen zijn eveneens in dit
hoofdstuk vastgelegd.
4.5.1 Materiaal, ontwerp, vervaardiging en uitvoering
Eisen:
1.
Het gecoate glasblad dient te voldoen aan de eisen gesteld in BRL 2203
2.
Het glasblad zonder coating moet voldoen aan de eisen gesteld in BRL 2201.
3.
De coating dient zich op positie 2 of 3 te bevinden (zie figuur 1)
4.
Bij gebruik van een argon of een argonmengsel als gasvulling moet een droogmiddel met 3 Å
poriëngrootte toegepast worden in verband met drukontwikkeling in de spouw.
5.
Indien de ruiten met gas worden gevuld, mag de buitenvoegkit niet vallen in groep D ,
Siliconenrubbers (zie BRL 2201, hoofdstuk 4.4.1, tabel 2) tenzij expliciet aangetoond kan
worden dat de kit voldoet aan de NEN-EN 1279-3.
Opmerking:
Het verdient aanbeveling bij gasvulling potentiële plaatsen voor extra snelle diffusie van het
spouwgas aanvullend af te dichten (bijvoorbeeld afdichten gestoken hoeken met butyl).
Opmerking:
Extra aandacht moet worden gegeven aan risicofactoren voor thermische breuk, omdat de
producten met een gecoat glasblad in principe gevoeliger zijn voor thermische breuk. (Deze
gevoeligheid is afhankelijk van het gebruikte type coating en een gevolg van de absorptie van
invallende zonnestraling door het gecoate glasblad.)
Opmerking:
Als glasblad zonder coating is onder andere spiegeldraadglas toe te passen. Dit type glas heeft een
verhoogde kans op thermische breuk.
Bepalingsmethode voor eis 3
De positie van de coating wordt bepaald conform onderstaand figuur (fig.1).

Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4

BUITEN

BINNEN

Figuur 1

4.5.2 Mechanische eigenschappen van de randafdichting afhankelijk van verwijdering coating ter
plaatse van randafdichting
Eis:
Indien de coating, in verband met een verwachte teruggang in de hechting van de buitenvoegkit op de gecoate
glasranden, ter plaatse wordt verwijderd, mogen geen coatingresten of andere verontreinigingen op het hechtvlak van
de buitenvoegkit voor komen, die kunnen leiden tot onthechting van de buitenvoegkit over de volledige breedte van
het hechtvlak. Zodra aan deze eis wordt voldaan dient de randafdichting te voldoen aan de eisen gesteld in 4.3.2.1.
Bepalingsmethode:
Visueel.
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4.5.2.1 Hechting van de randafdichting op de afgeslepen ondergrond
Eis:
De coating moet dusdanig zijn afgslepen dat de monsters mogen na beproeving geen tekenen vertonen van
gedeeltelijke of gehele breuk, of van sterke aantasting van de toegepaste materialen.
Bepalingsmethode:

Beproeving geschied conform BRL 2201 artikel 4.5.4.
4.5.3 U-waarden
Deze eis vervangt de eis in de BRL 2201 artikel 4.5.2 ten aanzien van de U-waarde.
Eis:
De U-waarde dient te zijn bepaald en dient te vallen binnen de waarden als gegeven in tabel 1.

Geharmoniseerde bepalingsmethode:
Beproeving geschied conform NEN-EN 1279-5.
Certificaat:
De U-waarden worden vermeld op het certificaat.
4.5.3.1 Emissiecoëfficient
Eis:
Bij controlekeuring moet de emissiecoëfficient van het gecoate glasblad liggen binnen de tijdens de
typekeuring van het gecoate glasblad vastgestelde grenswaarden.
Bepalingsmethode:
De emissiecoëfficient wordt bepaald conform BRL 2203.
4.5.4 Lichttransmissie
Eis:
De lichttransmissie van het warmtereflecterend isolerend dubbelglas dient te worden bepaald en moet
vallen binnen de waarden als gegeven in tabel 1.
Geharmoniseerde bepalingsmethode:
Beproeving geschied conform NEN-EN 1279-5 artikel 4.3.2.13.
Certificaat:
De lichttransmissie van het warmtereflecterend isolerend dubbelglas wordt vermeld op het certificaat.
4.5.5 Zontoetreding
Eis:
Indien het dubbelglas wordt geproduceerd als zonwerend en warmtereflecterend isolerend dubbelglas
dient de g-waarde maximaal 40% te zijn.
Geharmoniseerde bepalingsmethode:
Beproeving geschied conform NEN-EN 1279-5 artikel 4.3.2.14.
Certificaat:
De g-waarde van het warmtereflecterend isolerend dubbelglas wordt op het certificaat vermeld
4.5.6 HR-klassificatie
Eis:
De HR-klasse van het warmtereflecterend isolerend dubbelglas dient bekend te zijn.
Bepalingsmethode:
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De HR-klasse wordt bepaald volgens tabel 1:
HR classificatie bij werkelijke samenstelling:
HR
1,6 W/m2K ≤ U-waarde ≤ 2,0 W/m2K
HR+
1,2 W/m2K ≤ U- waarde ≤ 1,6 W/m2K
HR++

U-waarde ≤ 1,2 W/m2K

ZHR++

De U- waarde van zonwerend + + glas
bij een referentie opbouw van
6mm/spouw15mm/4mm mag
maximaal 1,2 W/m2K zijn.

τv ≥ 70%
τv ≥ 70%
τv ≥ 70%
τv ≥ 60%

g ≤ 40%

Tabel 1

Certificaat:
De HR-klasse van het warmtereflecterend isolerend dubbelglas wordt op het certificaat vermeld.
4.5.7 Gassamentstelling de spouw
Eis:
De gassamenstelling en het gasvulpercentage dienen te zijn bepaald. Indien wet en regelgeving gassen uitsluiten
vervallen deze ook voor KOMO regeling.

Bepalingsmethode:
De gassamenstelling en het gasvulpercentage worden bepaald conform NEN-EN 1279-3. Toleranties zijn
vastgelegd in de NEN-EN 1279-6.
Certificaat:
Het gasvulpercentage en de gassamenstelling in de spouw worden op het certificaat vermeld.
4.5.8 Gaslekverlies
Eis:
De gaslekverliessnelheid dient kleiner te zijn dan 1% per jaar geeend op een afmeting van 352x502 spouw 12mm.
Opmerking:
In de praktijk zal de bovenstaande eis beteken dat in 10 jaar de U-waarde minder dan 0,1 W/m2K zal toenemen
(uitgaand van argonvulling > 90%).

Bepalingsmethode:
Het gaslekverlies wordt bepaald conform de EN 1279-3.

4.6

Certificatiemerk
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk product zijn
aangebracht (zie bijlage 2):
Productnaam;
HR-klasse
Gasvulpercentage
gassamenstelling
productiedatum of -codering;
type aanduiding;
KOMO®- beeldmerk en certificaatnummer.

Bij ZHR++ gemarkeerd glas:
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-

De naam van het toegepaste gecoate glas.
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5 Eisen aan het kwaliteitssysteem
5.1

Algemeen
Het kwaliteitssysteem dient te worden ingericht conform BRL 2201. Aanvullingen en afwijkingen zijn in de
onderstaande paragraven opgenomen.

5.2 Gasvulling
In het IKB dient de eigencontrole op het gasvulpercentage te zijn opgenomen. De controle frequentie wordt
bepaald conform NEN-EN 1279-6.

5.3 Afslijpen coating
De controle op de afslijpkwaliteit en de gelijkmatigheid van afslijpen moeten worden opgenomen in het
IKB.
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6 Samenvatting onderzoek en controle
Zie BRL 2201.
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7 Eisen aan de certificatie-instelling
Zie BRL 2201.
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8 Lijst van vermelde documenten
8.1

Publiekrechtelijke regelgeving

8.1.1 Bouwbesluit
Bouwbesluit 2003 Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518, 582 en Stb. 2005, 1 (368) en de Ministeriële
Regeling Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101 en Stcrt 2005,163.

8.2

Normen / normatieve documenten:
BRL 2201
BRL 2203
NEN-EN 1279-1
NEN-EN 1279-2
NEN-EN 1279-3
NEN-EN 1279-4
NEN-EN 1279-5
NEN-EN 1279-6

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor isolerend
dubbelglas voor thermische isolatie; 28-09-2006
Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor gecoate
glasbladen voor warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie;
2006
Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 1: Algemeenheden, toleranties op
afmetingen en regels voor de systeembeschrijving; juni 2004
Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 2: Lange-duurbeproevingsmethode en
eisen voor vochtindringing; december 2002
Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 3: Langeduurbeproevingsmethodenen eisen voor gasverliessnelheid en voor gas
concentratie toleranties
Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 4: beproevingsmethoden voor de
fysische eigenschappen van de randafdichting; augustus 2002
Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 5: Conformiteitsbeoordeling; mei 2005
Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 6: Productiecontrole in de fabriek en
periodieke beproevingen; augustus 2002
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Bijlage 1 – Onderzoeksmatrix
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Onderzoeksmatrix

BRL 2201
Isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie

BRL 2202
Warmtereflecterend
Isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie

Omschrijving eis

Artikel

Artikel

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

Nog niet opgenomen in BRL

-

Nog niet opgenomen in BRL

BRL 3105
Warmtereflecterend
isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie met
TPS randafdichting
Artikel

Omschrijving
Europese
bepalingsmethode

Artikel
NEN-EN
1279-5

Bepalingsmethod
e conform

-

resistance to fire

4.3.2.2

EN 13501-2

Ja

-

-

4.3.2.3

EN 13501-1

Ja

-

-

-

reaction to fire
external fire
performance

4.3.2.4

EN 13501-5

Ja

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

-

bullet resistance

4.3.2.5

EN 1063

Ja

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

-

explosion resistance

4.3.2.6

EN 13541

Ja

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

-

burglar resistance

4.3.2.7

EN 356

Ja

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

-

pendulum body impact
resistance

4.3.2.8

Ja

-

mechanical resistance:
Resistance to sudden
temperature changes
and temperature
differentials

4.3.2.9

EN 12600
EN 572, EN 1096,
EN 1863, EN
12150-1, EN
12337-1, EN
13024-1, EN
14449

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

Toelatings
onderzoek

Vervolg
-audits

Frequenti
e

Monsternam
e

C
E

Ja

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

-

mechanical resistance:
Resistance against
wind, snow, permanent
and imposed load and/or
imposed loads of the
glass unit and edge seal
when required

4.3.2.10

EN 13474

Ja

Nog niet opgenomen in BRL

-

-

-

Protection against noise

4.3.2.11

Ja

4.6.2

4.4.3

Thermal properties

4.3.2.12

EN 12758
EN 673, EN 12793, EN 12898, BRL
2203

Ja

Nee

-

Emissiecoëfficient

-

4.4.3.1

-

EN 673, BRL 2203

Ja

Ja

*

Lichttransmissie (LTAN)

-

4.4.4

Light transmittance and
reflectance

4.3.2.13

EN 410, BRL 2203

Ja

BRL
2203

-

Ja

Zontoetreding (ZTAN)

-

4.4.5

solar energy
characteristics

4.3.2.14

EN 410, BRL 2203

Ja

BRL
2203

-

Ja

U-waarden
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Ja

Ja
Ne
e

Onderzoeksmatrix

BRL 2201
Isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie

BRL 2202
Warmtereflecterend
Isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie

Omschrijving eis

Artikel

Artikel

HR-klassificatie

BRL 3105
Warmtereflecterend
isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie met
TPS randafdichting
Artikel

Omschrijving
Europese
bepalingsmethode

Artikel
NEN-EN
1279-5

Bepalingsmethod
e conform

Toelatings
onderzoek

Vervolg
-audits

Frequenti
e

Monsternam
e

C
E
Ne
e
Ne
e

-

4.4.6

-

-

-

-

Ja

Nee

-

Materialen voor kitvoegen

4.5.1

-

-

-

-

-

Ja

Ja

*

Ontwerp en vervaardiging,
uitvoering

4.5.2

4.4.1

-

-

-

Ja

Ja

*

Ja

Uiterlijk van de gekitte
randafdichting

4.5.3

-

-

-

-

-

Ja

Ja

*

Ja

4.5.4.1

-

-

-

-

-

Ja

Nee

-

Ne
e
Ne
e

4.5.4.2

-

-

-

-

Ja

Ja

*

Ne
e

4.5.5

-

-

-

-

Ja

Ja

*

Ne
e

4.6.3

-

4.4.1

-

-

EN 1279-2 artikel
5, EN 1279-6
Annex B

Ja

Ja

*

Ja

Ne
e

weerstand tegen versnelde
veroudering, Hechting

4.6.4.1

-

-

-

-

EN 1279-4 artikel
5

Ja

Nee

*

Ja

Ne
e

weerstand tegen versnelde
veroudering, Mechanische
eigenschappen van de
randafdichting

4.6.4.2

-

-

-

-

Ja

Nee

*

Ja

4.6.5

-

-

-

-

Ja

Nee

-

Dikte van de glasbladen
Maximaal toelaatbare
afwijkingen van de hoogte en
de breedte
Maatafwijkingen in de dikte
binnen de rand van de eenheid
(planparallelliteit)
Weerstand tegen wisselende
temperatuur en hoge
vochtigheid

Fogging
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EN 1279-4 artikel
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C
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Ne
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Onderzoeksmatrix

BRL 2201
Isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie

BRL 2202
Warmtereflecterend
Isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie

Omschrijving eis

Artikel

Artikel

BRL 3105
Warmtereflecterend
isolerend
dubbelglas
voor
thermische
isolatie met
TPS randafdichting
Artikel

Omschrijving
Europese
bepalingsmethode

Artikel
NEN-EN
1279-5

Bepalingsmethod
e conform

Toelatings
onderzoek

Vervolg
-audits

Frequenti
e

Monsternam
e

C
E

Ne
e

Eisen aan de mechanische
eigenschappen van de
randafdichting afhankelijk van
verwijdering coating terplaatse
van de randafdichting

-

4.4.2

-

-

-

EN 1279-4

Ja

Nee

*

Ja

Hechting van de randafdichting
op de afgeslepen ondergrond

-

4.4.2.1

-

-

-

Ja

Nee

*

Ja

Gassamenstelling in de spouw

-

4.3.7

-

-

-

EN 1279-4
EN 1279-3 En
1279-6

Ja

Ja

*

Ja

Gaslekverlies

-

4.4.8

-

-

-

EN 1279-3

Ja

Ja

*

Ja

Ne
e
Ne
e
Ne
e

* Frequentie word gebaseerd
op basis van een bonusmalus-regeling
Hierin worden tekortkomingen
en eventuele ISO 9001
certificaten meegenomen om
te komen tot een frequentie
welke passend is voor de
geprocuceerde producent
De basis frequentie bij
aanvang van de certificatie is 4
bezoeken per jaar.
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Bijlage 2 – Voorbeeld Certificaat
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KOMO®
productcertificaat
-

Nummer

K00000/02

Vervangt

K00000/01

Uitgegeven 2006-01-01

d.d.

1995-10-01

Geldig tot

Pagina

22 van 3

Onbepaald

Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor
thermische isolatie

Voorbeeld B.V.
VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2202, "warmtereflecterend
isolerend dubbelglas voor thermische isolatie" d.d. datum, conform het KiwaReglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:
 De door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit
productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn
voorzien van het KOMO®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit
productcertificaat.
Voor de erkenning van dit certificaat door de Minister van VROM en de Minister
van Verkeer en Waterstaat wordt verwezen naar het „Overzicht erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouw‟ op de website van de Stichting Bouwkwaliteit
(SBK): www.bouwkwaliteit.nl.

ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

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

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Voorbeeld B.V.
Straatnaam, Postbus
Postcode Plaatsnaam
Land
Tel. nummer
Fax nummer
www.website.com

Bouwbesluit
draagt CE
Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2202 28 september 2006
® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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Bouwbesluitingang
Nr

Afdeling

5.1

Thermische isolatie

Grenswaarde/
bepalingsmethode
Warmtedoorgangs-coëfficiënt
≤ 4,2 W/(m2K) volgens NEN
1068

Prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

Opmerkingen i.v.m. toepassing

Tabel U-waarden

De U-waarde wordt bepaald
volgens NEN-EN 673

PRODUCTSPECIFICATIE
Technische specificatie van het product

Samenstelling
De producten zijn samengesteld uit twee glasbladen, waarvan één is voorzien van een coating op basis van metaal en/of
metaaloxide, conform BRL 2203. Beide glasbladen kunnen zijn uitgevoerd als:
- blankglas, conform NEN-EN 572-2;
- in de massa gekleurd floatglas conform NEN-EN 572-2;
- gehard glas conform NEN-EN 12150;
- gelaagd glas; floatglas overeenkomstig NEN-EN 572-2 (eventueel chemisch voorgespannen) waarbij de afzonderlijke glasbladen
met tussenlagen van PVB (Polyvinyl-butyral), dan wel gelijkwaardige producten zijn samengevoegd tot een meerbladige plaat;
- thermisch versterkt glas conform NEN-EN 1863-2 en nationale BRL 2206.
Het ongecoate glasblad kan tevens bestaan uit:
- gepolijst draadglas (spiegeldraadglas) conform NEN-EN 572-3;
Zonwerend++ glas (ZHR++)
De eigenschappen van zonwerend++ glas zoals lichttransmissie, zontoetreding en thermische isolatie zijn in detail te vinden in de
bijlage van het van toepassing zijnde gecoat glas certificaat. De producent zal alleen die producten met ZHR++ merken die voldoen
aan de eis van de BRL 2202.
Randafdichting
De toegepaste randafdichting is conform BRL 2201. De toegepaste buitenvoegkit is van het type A (Hotmelt), B(Polyurethaan) ,
C(Polysulfide) of D(Siliconen).
Spouw
Aan de spouwbreedte worden door dit certificaat geen beperkingen opgelegd. (De spouwbreedtes in de tabel “thermische isolatie” zijn
slechts een selectie.)
De producten zijn uitgevoerd zonder additionele constructies in de spouw (zoals kruisroeden, glas in lood).

Thermische isolatie
De U-waarden van de producten vermeld in onderstaande tabel, zijn berekend conform NEN-EN 673.
De aangegeven grenswaarden zijn ontleend aan de beoordelingsrichtlijn 2202: “Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor
Productnaam

HR Klasse

Gasvulling
9

U- waarde (W/m2K) bij spouwbreedte (mm)
12
15
20

HR
2.0
HR+
Lucht
1.6
HR++
Argon
1.2
ZHR++
Krypton
1.2
thermische isolatie” en gelden bij een temperatuur van het buitenoppervlak van +2,5C. De grenswaarden zijn bepaald voor die
eenheid, waarvan de ruit met de warmtereflecterende laag in de spouw, wordt geplaatst aan de binnenzijde van het gebouw.

τ

Lichttransmissie ( v)
Alle in de bovenstaande tabel genoemde HR, HR+ en HR++ producten hebben bij een samenstelling 4 spouw 5, met blank floatglas,

τ

een v -waarde  70%.
Zontoetreding (g)
Eventuele zonwerende eigenschappen van de in de bovenstaande tabel genoemde HR, HR+ of HR++ producten zijn in het kader van
dit certificaat niet beoordeeld.
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Merking
Iedere eenheid product wordt als volgt met het KOMO-merk gemerkt: een geel zegel met zwarte opdruk KOMO en de tekst K00000
WR-IDG (Thermische isolatie) dan wel KOMO-K00000 op de productiesticker of op de afstandhouder.
Overige verplichte aanduidingen tenminste éénmaal in de afstandhouder van elke eenheid:
Productnaam:
HR-klasse:
Produktie datum
Productie code
Gasvulpercentage en samenstelling
Zonwerend++ eenheden worden naast de productie- en locatiecode gemerkt met ZHR++ en een aanduiding herleidbaar naar één
soort gecoat glas alsmede gasvulling.
WENKEN VOOR DE TOEPASSER
1. De producten zijn bestemd voor het verticaal beglazen van kozijnen, ramen en deuren, waarbij wordt opgemerkt, dat in
de
onderstaande gevallen van tevoren met de leverancier/producent overleg dient te worden gepleegd:
1.1 bij toepassing van in de massa gekleurd glas, in verband met het mogelijk daarbij optreden van thermische
spanningen. Bij toepassing van in de massa gekleurd glas van verschillende dikte kan tussen de eenheden
kleurverschil optreden;
1.2 bij het anders dan verticaal beglazen;
1.3 extra aandacht moet aan risicofactoren voor thermische breuk worden gegeven omdat de producten met een gecoat
glasblad in principe gevoeliger zijn voor thermische breuk dan gewoon isolerend dubbelglas;
1.4 voor plaatsing van warmtereflecterend isolerend dubbel-glas in bestaande woningen moet de NPR 3577: “Beglazen van
gebouwen” worden gebruikt.
2. Inspecteer bij aflevering of:
2.1 geleverd is wat is overeengekomen;
2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
2.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
3.1 Voorbeeld B.V. of;
3.2 Kiwa N.V.
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