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VERKLARING VAN <CI >
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 4321 Droge afwerkvloeren met
geprefabriceerde vloerelementen d.d. 22 augustus 2016 afgegeven conform het <CI> Reglement
voor Productcertificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij <naam product> worden periodiek
gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:
- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat <de/het> door de certificaathouder geleverde
<naam product> bij aflevering voldoe<n/t> aan:
- De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
- De in de BRL en in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde eisen,
®
mits <naam product> voorzien <zijn/is> van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in
dit attest-met-productcertificaat;
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm,
maken geen onderdeel uit van deze verklaring
- <De/Het> met deze <naam product> samengestelde vloerconstructies de prestaties leveren
zoals in dit attest-met-productcertificaat zijn omschreven, mits:
- Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven
toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
- De verwerking geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden
In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de productie van de
overige onderdelen van de vloerconstructies of de verwerking van <de/het naam product> in de
vloerconstructies.

CI

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting
KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.CI.nl om na te gaan of dit attest-met-productcertificaat geldig is.
Certificaathouder
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Omschrijving van het product/geattesteerde bouwdeel

1.2

PRODUCTKENMERKEN

1.2.1

Toleranties
Het product voldoet aan de in BRL 4321 vastgelegde producteisen.

Optioneel:
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit attest-met-productcertificaat.
Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.
Kenmerk
Eis BRL
Waarde
Lengte en breedte
6.2
Volgens opgaaf producent
Dikte
6.3
Volgens opgaaf producent
Haaksheid
6.4
≤ 2,0 mm
Overlap
6.5
Volgens opgaaf producent
Breuklast
6.6
Voldoet aan eis
Samenstellende materialen
6.7
Voldoen aan eis, zie § 1.3 van dit certificaat
1.3

SAMENSTELLENDE MATERIALEN

1.3.1

<Productnaam/type>
Omschrijving van de samenstellende materialen

1.4

MERKEN
De <Productnaam> worden gemerkt met het KOMO®-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

@@@@@
Verplichte aanduidingen:
- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- code productielocatie: xxxx;
- productiedatum;
- KOMO-beeldmerk en certificaatnummer.
Plaats van het merk: op ieder vloerelement.
1.5

VLOERCONSTRUCTIES

1.5.1

Nader de verdelen in relevante (sub)paragrafen

2.

VERWERKING

3.

PRESTATIES IN DE TOEPASSING

3.1

PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

3.1.1

Bouwbesluitingang
Nr.

arikel;
leden
2.57

afdeling

grenswaarde / bepalingsmethode
Brandklasse A1 bepaald volgens
NEN-EN 13501-1

2.9

2.69; 1
2.73

Beperking van het
ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie
Beperking van het
ontwikkelen van brand en
rook

2.10

2.84; 1 t/m 6
2.85
2.94
2.95

Brandklasse en rookklasse bepaald
volgens NEN-EN 13501-1 dient
minimaal Dfl respectievelijk s1fl te
zijn.
Beperking van uitbreiding WBDBO bepaald volgens
van brand
NEN 6068 is minimaal 30 minuten
Verdere beperking van
WBDBO bepaald volgens NEN
uitbreiding van brand en 6068 is minimaal 20 minuten
beperking van
verspreiding van rook

2.8

2.11

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

opmerkingen i.v.m. toepassing
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3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.4

3.17
3.17a
3.18

3.5

3.21; 4
3.22; 1
3.23
3.24

3.9

3.63
3.64

5.1

5.3; 1, 2, 3 en 5
5.4
5.5
5.6

Bescherming tegen geluid Karakteristieke isolatie-index van
van buiten, nieuwbouw
de vloerconstructie (afwerkvloer +
constructievloer) volgens artikel
3.12 van het Bouwbesluit, bepaald
volgens NEN 5077.
Geluidwering tussen
Karakteristieke isolatie-index van
ruimten, nieuwbouw
de vloerconstructie (afwerkvloer +
constructievloer) volgens artikel
3.17 van het Bouwbesluit, bepaald
volgens NEN 5077.
Wering van vocht
Specifieke luchtvolumestroom
-6
3
2
≤ 20·10 m /(m ·s)
Factor van de temperatuur niet
kleiner dan de in tabel 3.20 van het
Bouwbesluit aangegeven
grenswaarde, bepaald volgens
NEN 2778 of NPR 2652.
Wateropname mag op specifieke
plaatsen gemiddeld niet groter dan
0,01 kg/(m².s½) en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 kg/(m².s½)
zijn
Beperking van de
Geen aanwezigheid van voor de
aanwezigheid van
gezondheid schadelijke stoffen en
schadelijke stoffen en
van ioniserende straling.
ioniserende straling
Thermische isolatie
De warmteweerstand is tenminste
3,5 m2·K/W, bepaald conform NEN
1068.

Beperking van
luchtdoorlatendheid

7.3

3.1.2

7.19

Luchtvolumestroom van het totaal
aan verblijfsgebieden, toilet- en
badruimten  0,2 m³/s, bepaald
volgens NEN 2686.
Overige bepalingen veilig Droge afwerkvloeren mogen geen
en gezond gebruik,
asbest bevatten en geen bijdrage
nieuwbouw en bestaande leveren aan formaldehyde van de
bouw
binnenlucht in voor personen
toegankelijke ruimten

Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

3.1.2.1 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, BB-afdeling 2.8
Bouwbesluit, artikel; leden: 2.57.
De afwerkvloeren zijn niet onbrandbaar zoals bedoeld in NEN 6064 en zijn daarmee niet geschikt voor toepassingen zoals bedoeld in de
genoemde bouwbesluitartikelen.
3.1.2.2 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, BB-afdeling 2.9
Bouwbesluit, artikel; leden: 2.69; 1 en 2.73.
De <Productnaam> type hebben een brandklasse van A2fl – s1 volgens de NEN-EN-13501-1.
De <Productnaam> type hebben een brandklasse van Bfl – s1 volgens de NEN-EN-13501-1.
De afwerkvloeren zoals gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat behoren tot klasse T1 van de bijdrage tot brandvoortplanting
overeenkomstig NEN 1775.
De afwerkvloeren zoals gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat hebben een maatgevende rookdichtheid van 0 m -1
overeenkomstig NEN 6066.
Toelichting
Overeenkomstig artikel 2.80 kan:
- in plaats van klasse Cfl, bepaald volgens NEN 13501-1, worden uitgegaan van klasse T1, bepaald volgens NEN 1775;
- in plaats van klasse Dfl, bepaald volgens NEN 13501-1, worden uitgegaan van klasse T3, bepaald volgens NEN 1775;
- in plaats van rookklasse s2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 worden uitgegaan van een rookproductie met een met een
rookdichtheid van ten hoogste 10-1 en 5,4-1, bepaald volgens NEN 6066.
3.1.2.3 Beperking van uitbreiding van brand / Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook,
BB afdeling 2.10 / 2.11
Bouwbesluit, artikel; leden: 2.84; 1 t/m 6, 2.85 / 2.94 en 2.95.
Of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten voldoet aan de genoemde artikelen uit het Bouwbesluit, moet
worden bepaald overeenkomstig NEN 6068.
3.1.3

Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid

3.1.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten - nieuwbouw, BB afdeling 3.1
Bouwbesluit, artikel; leden: 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5.
Of de geluidwering tussen ruimten voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit, moet worden bepaald overeenkomstig NEN 5077.
3.1.3.2 Geluidwering tussen ruimten - nieuwbouw, BB afdeling 3.4
Bouwbesluit, artikel; leden: 3.17, 3.17a en 3.18.
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De vloer- en plafondconstructie zoals weergegeven op blad 21 en omschreven in 4.1.3 kan worden geacht te voldoen aan
DnT, Ak  32 dB en LnT, A ≤ 79 dB voor woningbouw.
3.1.3.3 Wering van vocht, BB afdeling 3.5
Bouwbesluit, artikel; leden: 3.21; 4, 3.22; 1, 3.23 en 3.24.
Specifieke luchtvolumestroom
Als de afwerkvloeren onderdeel zijn van een uitwendige scheidingsconstructie dan moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
eisen die het Bouwbesluit stelt aan de specifieke luchtvolumestroom, bepaald volgens NEN 2690.
Temperatuurfactor
Als de afwerkvloeren onderdeel zijn van een uitwendige scheidingsconstructie dan moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
eisen die het Bouwbesluit stelt aan de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte (0,65 of 0,50, afhankelijk van de toepassing) bepaald
volgens NEN 2778.
Wateropname
De vloeren zoals gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat kunnen worden toegepast in toilet- of badruimte, mits voldaan wordt
aan de hieronder genoemde toepassingsvoorwaarden.
3.1.3.4 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling, BB afdeling 3.9
Bouwbesluit, artikel; leden: 3.63 en 3.64.
Er is geen afgifte van schadelijke en/of hinderlijke stoffen te verwachten.
3.2

Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw

3.2.1.1 Energiezuinigheid – nieuwbouw, BB afdeling 5.1
Bouwbesluit, artikel; leden: 5.3; 1, 2, 3, 3 en 5, 5.4. 5.5 en 5.6.
Als de afwerkvloer onderdeel is van een uitwendige scheidingsconstructie dan dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
eisen die het Bouwbesluit stelt aan de warmteweerstand ( 3,5 m²K/W) bepaald volgens NEN 1068. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de hieronder gegeven waarden van de warmteweerstand Rc van de typen afwerkvloeren XX, die zijn bepaald zijn volgens
NEN 1068.
Als de afwerkvloer een onderdeel is van een uitwendige scheidingsconstructie dan moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
eisen die het Bouwbesluit stelt aan de luchtvolumestroom (< 0,2 m³/s) bepaald overeenkomstig NEN 2686.
De luchtvolumestroom van een scheidingsconstructie volgt uit de sommatie van de luchtvolumestromen van de vloerdoorbrekingen. De
luchtvolumestroom door de gespecificeerde afwerkvloeren is verwaarloosbaar, mits voeg en aansluitdetails zijn uitgevoerd volgens
verwerkingsvoorschriften zoals omschreven in dit attest-met-productcertificaat.
3.3

Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

3.3.1.1 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik - nieuwbouw en bestaande bouw, BB afdeling 7.3
Bouwbesluit, artikel; leden: 7.19.
In de afwerkvloeren zoals gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat is geen asbest of formaldehyde aanwezig.
3.4

OVERIGE PRESTATIES IN DE TOEPASSING

3.4.1

Vormveranderingen t.g.v. een geconcentreerde belasting
In tabel xx staan van de diverse afwerkvloeren de punt- en bezwijklasten vermeld op een oppervlak van Ø 50 mm zoals bedoeld in
BRL 4321. Tevens is het daaraan gerelateerde toepassingsgebied (AVT) vermeld.
Tabel xx – AVT en punt- en bezwijklasten
Type vloer

AVT1)

Puntlast [kN]
midden / rand

Bezwijklast [kN]
midden / rand - hoek

Toelichting toepassingsgebieden (AVT):
 AVT 1: Ruimten specifiek voor wonen en huishoudelijk gebruik
 AVT 2: Kantoorruimten (inclusief tot kantoor omgebouwde ruimten)
 AVT 3: Ruimten waar mensen kunnen samenkomen (met uitzondering van de onder AVT 1, 2 en 4 genoemde ruimten)
 AVT 4: Winkelruimten
In tabel xx staan van de diverse afwerkvloeren voor de diverse puntlasten de gemiddelde doorbuiging vermeld zoals bedoeld in van
BRL 4321.
Tabel xx – Toelaatbare gemiddelde doorbuiging
Puntlast

Type
hoek

rand

Type
midden

hoek

rand

Type
midden

hoek

rand

Type
midden hoek

rand

Type
midden hoek

rand

midden

0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
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3,0
4,0

3.4.2

Vormveranderingen t.g.v. een stootbelasting met een hard voorwerp
In tabel xx staan van de diverse afwerkvloeren de diameter van de indrukking ten gevolge van een stootbelasting met een stalen kogel
(diameter 50 mm, massa 515 gram) die vanuit stilstand van een hoogte van 3000 mm valt, zoals bedoeld in BRL 4321.
Tabel xx – Vormverandering t.g.v. stootbelasting
Type

Diameter van de
indrukking t.g.v.
stootbelasting
[mm]

3.4.3

Vlakheid
De afwerkvloeren volgen ten minste de vlakheid van de draagvloer. Verbetering van de vlakheid kan worden bereikt door nivellering van
de draagvloer met behulp van <PRODUCTNAAM> egalisatiemiddelen. Ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste bruikbaarheid is
hierbij een nauwkeurige verwerking conform verwerkingsvoorschriften noodzakelijk.

3.4.4

Duurzaamheid
De afwerkvloeren zoals gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat zullen onder invloed van normaal te verwachten invloeden
voldoende duurzaam zijn en de in dit attest-met-productcertificaat omschreven gebruikswaarden behouden.
Toepassingsvoorwaarden
- In relatie tot de duurzaamheid dienen de toepassingsvoorwaarden uit paragraaf xxx (wateropname) in acht te worden genomen.
- Onderhoud en eventueel noodzakelijk herstel moeten tijdig worden uitgevoerd.
- Eventuele beschadigingen kunnen worden hersteld met <PRODUCTNAAM> Voegengips of met <PRODUCTNAAM> passtukken
die met een liplasverbinding weer worden verbonden aan het bestaande element.

4.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten 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.
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Certificaathouder
en zo nodig met:
- CI
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.
Neem de onder “Prestaties in de toepassing” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

5.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
Bouwbesluit

Bouwbesluit 2012

NEN 1324
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste versie / wijzigingsblad bij BRL 4321

6.

TEKENINGBLADEN
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