KOMO® ATTEST
«Nummer»
Uitgegeven op: «AfgifteOp»
Geldig tot: «GeldigTot»

«PVvervangt»«PVNummer»
«PVuitgegeven»«PVAfgifteOp»

<<Adressen>>

«Bedrijfsnaam»
balustrades vervaardigd uit het
«productnaam»systeem in zijn toepassing als
(vloer)afscheidingen
Verklaring van CI
Dit attest is op basis van BRL 4107: 26-07-2016 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering,
Certificatie en Inspectie van CI.
De prestaties van de balustrades uit bovengenoemd systeem in zijn toepassing als (vloer)afscheidingen zijn
beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.
Op basis daarvan verklaart CI dat met de bovengenoemde balustrades samengestelde (vloer)afscheidingen
prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en de (vloer)afscheidingen voldoen aan de in dit attest opgenomen
eisen van het Bouwbesluit, mits:
 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie(s) en toepassingsvoorwaarden;
 de vervaardiging van de vloerafscheidingen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde
voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van de balustrades, noch op samenstelling van
en/of de montage in (vloer)afscheidingen.
Voor CI

Naam
Functie
«Image:Picture5»
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden
geadviseerd op www.CI.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit «Pagina» bladzijden.

Bouwbesluit

Product is:
Eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar

KOMO® ATTEST
«Bedrijfsnaam»
Nummer: «Nummer»

1.

blad 2 van «Pagina»

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van de naam c.q. het logo van de fabrikant, tezamen
met vermelding van het attestnummer. Een en ander zoals hieronder is aangegeven.
De toepassingsindicaties voor vloerafscheidingen zijn overeenkomstig de waarden zoals vermeld in tabel 1 en voor sterkte en stijfheid
overeenkomstig de rekenwaarde voor de sterkte. Toepassingsindicaties kunnen vermeld zijn op de begeleidende documenten of op de
projecttekeningen.
De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een witte zegel met zwarte opdruk als volgt opgezet:
LOGO
attesthouder

2.

«Bedrijfsnaam»
attestnummer: «SimpleCINummer»

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES 1)

Tabel 1
BOUWBESLUITINGANG
Afd. nr.
2.1

Onderwerp
Algemene sterkte van de
bouwconstructie

2.3

Afscheiding van vloer, trap en
hellingbaan

2.9

Beperking van het ontwikkelen
van brand en rook

3.9

Beperking van de toepassing
van schadelijke materialen

Grenswaarde/bepalingsmethode
Uiterste grenstoestand, berekening
volgens EN 1991-1-1 en/of EN 1999-1-1
en/of EN 1993-1-1 en/of EN 1992-1-1
en/of EN 1996-1-1 en/of EN 1994-1-1
en/of EN 1995-1-1 EN 1990 en NEN
2608
Conform voorschriften artikel 2.18, 2.19
en 2.20, tabel 2.16 Bouwbesluit

Prestatie
Geschikt voor de toepassing (situatie en
hoogte gebouw)

Opmerking i.v.m. toepassing
Zie § 4.1.1 van dit attest

Voldoet aan de minimale eisen. Per project
door of namens de opdrachtgever te
beoordelen.

Zie § 4.1.2 van dit attest

Klasse A1, A2, B,C,D volgens NEN-EN
13501-1
Rookklasse s1 of s2 volgens NEN-EN
13501-1
Volgens voorschriften ministeriële
regeling

Klasse «Klasse»

Zie § 4.1.3 van dit attest

Klasse «Productsoort»

Zie § 4.1.3 van dit attest

Aan de voorschriften wordt voldaan.

1) Zulks voor zover in dit attest voor bepaalde constructies geen hogere prestaties zijn gegeven.
3.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;
 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
 voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.
Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van CI: www.CI.nl.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de
houder van dit attest en zonodig met CI.
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO
attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte
prestatieverklaring.

