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Verklaring van «gegevens CI»
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1708 ‘Bamboe halffabricaten voor exterieur en interieur
toepassingen’ d.d. 26-01-2015, afgegeven conform het «gegevens CI».
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij bamboe halfproducten voor exterieur en interieur toepassingen
worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart «gegevens CI» dat:
o het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent geleverde bamboe halffabricaat voor exterieur en
interieur toepassingen bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde producteisen, mits de bamboe halffabricaat
®
voor exterieur en interieur toepassingen voorzien zijn van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in deze
kwaliteitsverklaring.

Voor «gegevens CI»

«Naam directeur», directeur

Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl.
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de «gegevens CI».
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit «aantal» bladzijden.

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle
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TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp
Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van bamboe halffabricaten voor exterieur en
interieur toepassingen.

1.2

Merken
De producten/verpakkingen worden gemerkt met:
®
- beeldmerk of woordmerk KOMO ;
- kwaliteitsverklaring nummer «nummercertificaat»;
- leveranciersmerk of merknaam;
- productiecode of productiedatum.

2

TERMEN EN DEFINITIES
Composiet bamboe:
ook strand woven bamboe of gecomprimeerd bamboe genoemd; element van bamboe strengen (strands) welke
onder druk zijn geperst/gecomprimeerd en verlijmd tot een balk of paneel.
Gelamineerd bamboe:
gelamineerd element, samengesteld uit bamboe strips, met rechthoekige vorm en zijvlakken.

3

PRODUCTKENMERKEN

3.1

Algemene productkenmerken
Het halffabricaat voldoet aan de in de BRL 1708 vastgelegde producteisen.
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de algemene productkenmerken opgenomen die deel uit maken
van deze kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in tabel 1 gespecificeerde waarden.
Tabel 1: Algemene productkenmerken bamboe halffabricaten
Kenmerk (algemeen)
Eis BRL
Waarde
Volumieke massa
Xgem ± 10 %
Vochtgehalte bij levering
MC% ± 2%*
Formaldehyde emissie
E1
mg
Pentachloorphenol
<5 ppm (5 /kg)
*MC=Moisture Content

3.2

Productkenmerken composiet bamboe
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen voor composiet bamboe
halffabricaten die deel uit maken van deze kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in tabel 2 gespecificeerde
waarden.
Tabel 2: Productkenmerken composiet bamboe halffabricaten
Kenmerk (algemeen)
Eis BRL
Waarde
2
Verlijming
(UC3**) >3 N/mm
Zwelling
(UC3**) =< 7,5%
**UC3= gebruiksklasse 3 conform EN 335-1
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3.3

Productkenmerken gelamineerd bamboe
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen voor gelamineerd bamboe
halffabricaten die deel uit maken van deze kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in tabel 3 gespecificeerde
waarden.
Tabel 3: Productkenmerken gelamineerd bamboe halffabricaten
Kenmerk (algemeen)
Eis BRL fv
Eis BRL w
Kwaliteitlijmverbinding lamellen
0,4 ≤ ƒv < 0,8
ω ≥ 40%
(gemiddelde afschuifsterkte fv)
0,8 ≤ ƒv < 1,2
ω ≥ 20%
(gemiddelde houtbreuk ω)
1,2 ≤ ƒv
Geen eisen
Kwaliteitlijmverbing strips
0,2 ≤ ƒv < 0,4
ω ≥ 80%
(gemiddelde afschuifsterkte fv)
0,4 ≤ ƒv < 0,6
ω ≥ 60%
(gemiddelde houtbreuk ω)
0,6 ≤ ƒv < 1,0
ω ≥ 40%
1,0 ≤ ƒv
Geen eisen

4

Waarde fv
fv N/mm2

Waarde w
ω%

fv N/mm2

ω%

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de algemene productkenmerken opgenomen die deel uit maken
van deze kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in tabel 4 gespecificeerde waarden.
Tabel 4: Toepassingsvoorwaarden bamboehalffabricaten voor exterieur en interieur toepassingen
Eindgebruik
Gebruiksklasse*
Getest conform document
Aanvullende eisen
<<product>>
<<conform EN 335-1>>
<<BGS-005>>
<<BGS-005>>

5

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
<<tekst verwerkingsvoorschriften>>

6

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
<<tekst onderhoudvoorschriften>>
<<gekoppeld aan tabel 4>>
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WENKEN VOOR DE AFNEMER

7.1

Bij aflevering het bamboe halfproducten voor exterieur en interieur toepassingen 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;
- verwerkingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
«Naambedrijf»
en zo nodig met:
de certificatie instelling «gegevens CI»

7.2

Kwaliteitsverklaring
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van de volledige
kwaliteitsverklaring.

7.3

Toepassing en gebruik
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in deze
kwaliteitsverklaring zijn opgenomen.

7.4

Geldigheidscontrole
Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de «gegevens CI».

