KOMO® attest-met-productcertificaat
«naam product/systeem»
Certificaat houder
«Naam bedrijf»
«Straat bedrijf»
«Plaats bedrijf»
Postbus «nummer»
«Plaats postbus»
Tel. «nummer»
Fax «nummer»

Nummer
Uitgegeven
Geldig tot
Vervangt
d.d.

: «KV-nummer »
: «datum»
: «datum»
: «oude KV-nummer»
: «datum»

Fabriek te

Importeur

«Naam fabriek»
«Straat fabriek»
«Plaats fabriek»

«Naam importeur»
«Straat importeur»
«Plaats importeur»

Verklaring van «naam CI»
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0208 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren d.d. 2212-2005 inclusief wijzigingsblad d.d. 22-06-2016 afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI».
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij «naam product» worden periodiek gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart «naam CI» dat:
Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat:
 Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat «de/het» door de «producent vervaardigde / certificaathouder
geleverde» «naam product» bij aflevering voldoe«t/n» aan:
─ De in dit attest-met productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
─ De in «dit attest-met-productcertificaat» en in de BRL vastgelegde producteisen
Mits «de/het» «naam product / afleveringsdocumenten» voorzien «is/zijn» van het KOMO ®-merk op een wijze
zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
 «De/Het» met deze «naam product/systeem» samengestelde «naam bouwdeel» de prestaties leveren zoals
opgenomen in dit attest-met-productcertificaat «en «naam bouwdeel» voldoen aan de in dit attest-metproductcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit» 4, mits:
─ Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en
voorwaarden
─ De vervaardiging van «naam bouwdeel» 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 van de productie van «naam product/systeem»,
noch op de samenstelling van en/of montage in vloerconstructies.
Voor «naam CI»
«handtekening»
«naam ondertekenaar»

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit «?» pagina’s
Dit attest-met-productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Toepassers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van
«naam CI»: «website CI»

ouw esluit

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Eenmalig prestatie in
de toepassing
Periodieke controle
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ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op vloerconstructies in gebouwen en lichte open parkeergarages.
De staal(frame)-combinatievloersystemen kunnen worden toegepast in de gebruiksfuncties zoals omschreven in artikel 1.1.
van het Bouwbesluit als onderdeel van een permanent of tijdelijk bouwwerk en in het bijzonder in vrijstaande open
parkeervoorzieningen (zowel half onder het straatniveau als in eenlaagse - of meerlaagse opbouw).
De vloeren kunnen deel uit maken van een demontabel bouwsysteem.

2.

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
De producten worden gemerkt met:
• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam
• Productiecode of productiedatum
Plaats van het merk: op zijkant van ieder element
3.

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Onder dit KOMO attest-met-productcertificaat kunnen alleen producten geleverd worden waarvoor een geldig KOMO attest
op basis van BRL 0208 uitgegeven is. De technische specificaties, verwerkingsvoorschriften en overige
toepassingsvoorwaarden van de onder dit KOMO attest-met-productcertificaat geleverde staal(frame) combinatie
vloerconstructie zijn dan ook in het bijbehorende KOMO attest vastgelegd. Onder dit KOMO attest-met-productcertificaat
kunnen producten geleverd worden waarop de volgende door SKG-IKOB uitgegeven KOMO attesten van toepassing zijn:
Tabel 1<<AttestHolderTable>>De gebruiker van dit KOMO attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om de
geldigheid van de bovengenoemde attesten te controleren. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl
en in twijfelgevallen SKG-IKOB.

4.

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES
Tabel 2
BOUWBESLUITINGANG
Afd. Nr.

afdeling

grenswaarde /
bepalingsmethode

2.1

Algemene sterkte van de
bouwconstructie

2.2

Sterkte bij brand

2.8

Beperking van het
ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie

Uiterste grenstoestand,
Per project worden door of
berekening volgens Eurocodes namens de producent
berekeningen en tekeningen
opgesteld
Brandwerendheid met
Brandwerendheid op bezwijken
betrekking tot bezwijken ≥
ten minste 30, 60 of 90 minuten
30 minuten, volgens
afhankelijk van de constructie
Eurocode of NEN 6069
Brandklasse A1 of A1fl bij
Per project te beoordelen door of
stookplaats volgens
namens de opdrachtgever
NEN-EN 13501-1

2.9

Beperking van ontwikkelen Brandklasse Cfl of Dfl en
van brand en rook
rookklasse ten minste

2.10

Beperking van uitbreiding
van brand
Verdere beperking van
uitbreiding
van brand en beperking
van
verspreiding van rook

WBDBO ≥ 30 of 60 minuten,
volgens NEN 6068
WBD (vlamdichtheid) ≥ 20
minuten en WBDBO ≥
30 minuten, volgens NEN
6068

WBDBO ten minste 30, 60 of 90
minuten

2.12

Vluchtroutes

WBD (vlamdichtheid) ≥ 20
minuten en WBDBO ≥
30 minuten, volgens NEN
6068

WBDBO ten minste 30, 60 of 90
minuten

3.1*

Bescherming tegen geluid Karakteristieke geluidwering ≥ Karakteristieke geluidwering
van buiten
20 dB(A), volgens NEN 5077 Ga;k ten minste 20 dB(A)

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

opmerkingen i.v.m.
toepassing

Bovenzijde: (Euro)brandklasse
Cfl

s1fl, volgens NEN-EN 13501-1 Onderzijde: (Euro)brandklasse B

2.11

WBDBO ten minste 30, 60 of 90
minuten

Nadruk verboden
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BOUWBESLUITINGANG
Afd. Nr.

afdeling

grenswaarde /
bepalingsmethode

3.3*

Beperking van galm

Geluidsabsorptie (in m2)  1/8 Niet beoordeeld
* inhoud ruimte (in m3)
volgens NEN 5078

Per project te beoordelen door
of namens de opdrachtgever

Nagalmtijd  1 of 1,5 seconde Niet beoordeeld
volgens NEN 5077

Per project te beoordelen door
of namens de opdrachtgever

3.4*

Geluidwering tussen
ruimten

Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil ≥ 32,

Karakteristieke

47 of 52 dB, volgens NEN
5077

Ten minste 32, 47 of 52 dB.

Gewogen contactgeluidniveau ≤ 54, 59, 64 of
79 dB, volgens NEN 5077
3.5*

Wering van vocht

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

opmerkingen i.v.m.
toepassing

lucht-geluidniveauverschil
Gewogen contact-geluidniveau
Ten minste 54, 59, 64 of 79 dB,

Waterdicht volgens NEN 2778 Aan de eisen wordt voldaan
Factor van de temperatuur
Aan de eisen wordt voldaan
van de binnenoppervlakte
≥ 0,5 of 0,65, volgens NEN
2778
Wateropname gemiddeld 
0,01 kg/(m2.s1/2) en overal 
0,2 kg/(m2.s1/2) volgens NEN
2778

Afhankelijk van de afwerking;
niet beoordeeld

3.10*

Bescherming tegen ratten Geen openingen breder dan
en muizen
0,01 m

Aan de eisen wordt voldaan

5.1*

Energiezuinigheid

Warmteweerstand Rc in m2 K/W
minimaal:

Warmteweerstand
Verbouw:

Per project te beoordelen door
of namens opdrachtgever

Verbouw:
Rechtens verkregen niveau, ≥
1,3 m2 K/W
1,3 m2 K/W
Vloer boven kruipruimte:

Vloer boven kruipruimte:

≥ 3,5 m2 K/W

3,5 m2 K/W

Vloer tussen onverwarmde en Vloer tussen onverwarmde en
verwarmde ruimte:
verwarmde ruimte:
≥ 4,5 m2 K/W

4,5 m2 K/W

Dakvloer:

Dakvloer:

≥ 6,0 m2 K/W

6,0 m2 K/W

Totale luchtvolumestroom
(verblijfsgebieden en natte
ruimten) ≤ 0,2 m³/s, volgens
NEN 2686

Luchtvolumestroom ≤ 0,2 m³/s

* Conform NEN 2443 is een parkeergarage een niet tot woning bestemd gebouw. Conform artikel 1.1 lid 3 van het Bouwbesluit behoort een
parkeergarage tot een “overige gebruiksfunctie”. Hieraan worden over het algemeen minder eisen gesteld dan aan vloeren die zijn toegepast in
andere “gebruiksfuncties”. In de genoemde afdelingen voorzien van een * staan geen eisen vermeld voor een “overige gebruiksfunctie”.
In de overige afdelingen staan mogelijk ook andere eisen voor “overige gebruiksfuncties”. In de betreffende paragrafen van dit attest-metproductcertificaat kan een toelichting zijn gegeven voor het gebruik als parkeergarage.
Welke eisen uit de overige afdelingen van toepassing zijn is ook sterk afhankelijk van de aanwezigheid van andere “gebruiksfuncties” binnen- of
in de nabijheid van de parkeergarage. Dit dient door of namens de opdrachtgever per project te worden beoordeeld.

Opmerking 1
In bovenstaande tabel 2 zijn de minimale prestaties opgenomen waaraan de producten die geleverd worden onder dit KOMO
attest-met-productcertificaat voldoen. In de in tabel 1 genoemde KOMO attesten zijn de exacte prestaties en technische
specificaties van de producten opgenomen.
5.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Bij aflevering van:
De in de technische specificatie vermelde producten inspecteren of:
 geleverd is wat is overeengekomen;
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 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 de producten geen gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke, voor zover deze de toepasbaarheid nadelig
beïnvloeden;
De in de verwerkingsvoorschriften vermelde producten:
 door keuring nagaan of deze voldoen aan de specificatie, zoals opgenomen in dit Attest-met-productcertificaat;
 voor zover deze producten zijn geleverd onder KOMO Attest-met-productcertificaat nagaan of het merk en de wijze van merken
juist zijn en de producten geen gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke, voor zover deze de toepasbaarheid
nadelig beïnvloeden.
Indien op grond van het onder 1. gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact opnemen met:
«naam certificaathouder»,
en zo nodig met
«naam CI»,
Opslag, transport en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in dit Attest-metproductcertificaat zijn opgenomen.
De toepassingsvoorwaarden, die in dit attest-met-productcertificaat zijn opgenomen, in acht nemen.
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in
dit KOMO attest-met-productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter
vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest-met-productcertificaat worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

