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Verklaring van CI
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9903 ‘Trekbandzakken’ d.d. 10-10-2012, en wijzigingsblad 29-02-2016 afgegeven
conform het CI Reglement voor Certificatie.
CI verklaart dat:

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde trekbandzakken bij voortduring
voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de trekbandzakken voorzien zijn
van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
Voor CI

, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om bij CI te informeren of dit document nog geldig is.
Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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PRODUCTSPECIFICATIE

1.1

Technische specificatie
De door de producent vervaardigde trekbandzakken voldoen aan BRL 9903 ‘Trekbandzakken’.
Dit houdt ondermeer in dat de trekbandzakken:
- zijn gemaakt van gerecycled plastic;
- de kleur grijs tot zwart hebben;
- afmetingen hebben van:
- 600 x 800 mm met een nominale foliedikte van 43 μm;
- 450 x 600 mm met een nominale foliedikte van 30 μm).

1.2

Merken
De overeenkomstig BRL 9903 geproduceerde trekbandzakken en bandenrollen worden overeenkomstig
paragraaf 4.3.4 van BRL 9903 gemerkt d.m.v. een onuitwisbare opdruk met een inkt op waterbasis.
De volgende gegevens worden minimaal vermeld.

1.2.1

Trekbandzakken
Elke trekbandzak wordt in de kleur geel gemerkt met:
KOMO® gecertificeerde trekbandzakken;
KOMO® beeldmerk (of de contouren daarvan);
de tekst ‘trekbandzakken gemaakt van gebruikt plastic’;
naam/adres producent, fabrieksmerk of -code;
certificaatnummer «nummercertificaat»;
logo en tekst ‘Glas in de glasbak’;
logo en tekst ‘Papier apart’;
gestandaardiseerd logo voor gerecycled materiaal (PE);
afmetingen 60 x 80 cm of 52 x 65 cm;
productiegegevens (week nr.- jaartal - lijn nr.);
één centraal contactadres voor klachten.

1.2.2

Banderol
Elke banderol wordt in de kleur geel uitgevoerd en gemerkt met:
- KOMO® gecertificeerde trekbandzakken;
- het woord ‘kleintje’ voor of boven ‘KOMO® gecertificeerde trekbandzakken’
(geldt alleen voor trekbandzakken met de afmeting 52 x 65 cm);
- het KOMO® beeldmerk (of de contouren daarvan);
- de tekst ‘gemaakt van gebruikt plastic’;
- naam/adres producent, fabrieksmerk of -code;
- certificaatnummer «nummercertificaat»;
- afmetingen in centimeters (60 x 80 cm of 52 x 65 cm);
- het aantal trekbandzakken;
- tekst ‘KOMO® keurmerk = gecontroleerde kwaliteit’;
- één centraal adres voor klachten;
- gestandaardiseerd logo voor gerecycled materiaal;
- de tekst ‘Kwaliteit gecontroleerd door CI.
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WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1

Bij aflevering van trekbandzakken inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen
met:
«Bedrijf»
en zo nodig met:
de certificatie instelling CI

2.2

Productcertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van
het volledige productcertificaat.

2.3

Toepassing en gebruik
De trekbandzakken zijn bestemd om te worden toegepast voor het verzamelen en afvoeren van afval,
waaronder huishoudelijk afval. De trekbandzakken kunnen worden gesloten door middel van de trekband.

2.4

Geldigheidscontrole
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de CI-website.

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de
uitspraken in de CI-KOMO® productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op de
bouwproducten en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

