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Verklaring van CI
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0814 "Filmvormende coatings voor toepassing op hout" d.d xx-xx-xxxxafgegeven
door CI, conform het CI Reglement voor Certificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de filmvormende coatings op hout worden periodiek
gecontroleerd. Op basis daarvan verklaard CI dat:

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde filmvormende coatings voor
toepassing op hout bij aflevering voldoen aan:
o De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
o De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
Mits de filmvormende coatings op hout zijn voorzien van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit
productcertificaat.

Voor CI

directeur

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij CI te informeren of dit document nog geldig is.
Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.
Dit productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl”
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PRODUCTSPECIFICATIE

1.1

Technische specificatie
De door de producent vervaardigde filmvormende coatings voor toepassing op hout voldoen aan de eisen van
BRL 0814 "Filmvormende coatings voor toepassing op hout".

1.1.1

Dekkende coatings
Dekkende coatings voldoen aan SKH Publicatie 99-02 'Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op
hout'.
Omschrijving coatingsysteem

1.1.2

Toegelaten kleuren

Opmerkingen

Transparante coatings
Transparante coatings voldoen aan SKH Publicatie 00-01 'Beoordelingsgrondslag voor transparante
filmvormende coatings op hout'.
Omschrijving coatingsysteem

Kritische kleur

Opmerkingen

De kritische kleur is de lichtste kleur die binnen deze toelating valt.
1.2

Merken
De overeenkomstig BRL 0814 geproduceerde producten moeten zijn voorzien van het KOMO ®-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:
- beeldmerk;
- nr. «nummercertificaat»;
- een chargenummer;
- de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum.
Bovendien moet in de productinformatie ten minste de volgende informatie worden vermeld:
- de giftigheidsaanduiding;
- de verwerkingsvoorschriften.
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WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1

Bij aflevering van filmvormende coatings voor toepassing op hout 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:
Naam producent
Adres en postcode producent
Plaatsnaam producent
en zo nodig met:
de certificatie instelling
Bezoekadres:
Adres, postcode, plaats
Postadres:
Postbus, postcode, plaats
Telefoon:
E-mail:
Fax:
Website:

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 inclusief de geldende verwerkingsvoorschriften.

2.3

Toepassing en gebruik
De filmvormende coatings zijn bedoeld als grondlaag ter (tijdelijke) bescherming van hout bestemd voor
buitentoepassing. Bij de toepassing dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden genoemd in
SKH- Publicatie 98-04 'Voorwaarden voor het afwerken van geveltimmerwerk met watergedragen verven in de
timmerindustrie'.
Teneinde een voldoende bescherming tegen klimaatinvloeden te bewerkstelligen, dienen één of meer
aflaklagen te worden aangebracht.

2.4

Geldigheidscontrole
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de CI-website: http://www.CI.

