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Verklaring van «naam CI»
Dit attest is op basis van BRL 0208 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren d.d. 22-12-2005 inclusief wijzigingsblad
d.d. 22-06-2016 afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI».
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«De/Het» met deze «naam product/systeem» samengestelde staal(frame)-combinatievloeren de prestaties leveren zoals
opgenomen in dit attest en staal(frame)-combinatievloeren voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit,
mits:
○ Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden
○ De vervaardiging van staal(frame)-combinatievloeren geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of
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van en/of montage in vloerconstructies.
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BOUWBESLUITINGANG
Afd. afdeling
Nr.

grenswaarde /
bepalingsmethode

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

opmerkingen i.v.m. toepassing

2.1

Algemene sterkte van de
bouwconstructie

Uiterste grenstoestand,
berekening volgens Eurocodes

Per project worden door of
namens de producent
berekeningen en tekeningen
opgesteld

Zie § 4.1.1.

2.2

Sterkte bij brand

Brandwerendheid op bezwijken
ten minste 30, 60 of 90 minuten
afhankelijk van de constructie

Zie § 4.1.2. Zie Tabel 2 en
toepassingsvoorwaarde

2.8

Beperking van het ontstaan van
een brandgevaarlijke situatie

Brandwerendheid met betrekking
tot bezwijken ≥
30 minuten, volgens Eurocode of
NEN 6069
Brandklasse A1 of A1fl bij
stookplaats volgens
NEN-EN 13501-1

Per project te beoordelen door of
namens de opdrachtgever

Zie § 4.1.3. en
Toepassingsvoorwaarde

2.9

Beperking van ontwikkelen van
brand en rook

Brandklasse Cfl of Dfl en
rookklasse ten minste

Bovenzijde: (Euro)brandklasse Cfl Zie § 4.1.4. en
Onderzijde: (Euro)brandklasse B Toepassingsvoorwaarde

s1fl, volgens NEN-EN 13501-1
2.10 Beperking van uitbreiding van
brand
2.11 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

Zie § 4.1.5.

WBDBO ten minste 30, 60 of 90
minuten

Zie § 4.1.6.

2.12 Vluchtroutes

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

WBDBO ten minste 30, 60 of 90
minuten

Zie § 4.1.7.

3.1*

Bescherming tegen geluid van
buiten

Karakteristieke geluidwering ≥ 20 Karakteristieke geluidwering Ga;k Zie § 4.2.1. Zie
dB(A) of hoger,
ten minste 20 dB(A)
toepassingsvoorbeelden tabel

3.3*

Beperking van galm

volgens NEN 5077

3.4*

Geluidwering tussen ruimten

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

Niet beoordeeld

Per project te beoordelen door of
namens de opdrachtgever

Nagalmtijd  1 of 1,5 seconde
volgens NEN 5077

Niet beoordeeld

Per project te beoordelen door of
namens de opdrachtgever
Zie § 4.2.3.

Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil ≥ 32,
47 of 52 dB, volgens NEN 5077
Gewogen contact-geluidniveau ≤
54, 59, 64 of 79
dB, volgens NEN 5077

3.5*

Wering van vocht

Waterdicht volgens NEN 2778
Aan de eisen wordt voldaan
Factor van de temperatuur van
Aan de eisen wordt voldaan
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

3.10 Bescherming tegen ratten en
*
muizen

Zie § 4.2.4 en
toepassingsvoorwaarde

Afhankelijk van de afwerking; niet Per project te beoordelen door of
beoordeeld
namens opdrachtgever

Geen openingen breder dan 0,01 Aan de eisen wordt voldaan
m

Zie § 4.2.9.
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Afd. afdeling
Nr.

grenswaarde /
bepalingsmethode

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

opmerkingen i.v.m. toepassing

5.1*

Warmteweerstand

Warmteweerstand Rc ten minste

Verbouw:

Verbouw:

Zie § 4.4.1. en
toepassingsvoorwaarde

Rechtens verkregen niveau, ≥
1,3 m2 K/W

1,3 m2 K/W

Vloer boven kruipruimte:

3,5 m2 K/W

Energiezuinigheid

≥ 3,5 m2 K/W
Vloer tussen onverwarmde en
verwarmde ruimte:
≥ 4,5 m2 K/W
Dakvloer:

Vloer boven kruipruimte:
Vloer tussen onverwarmde en
verwarmde ruimte:
4,5 m2 K/W
Dakvloer:
6,0 m2 K/W

≥ 6,0 m2 K/W
Luchtvolumestroom ≤ 0,2 m³/s
Totale luchtvolumestroom
(verblijfsgebieden en natte
ruimten) ≤ 0,2 m³/s, volgens NEN
2686

* 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 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.
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ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Dit attest 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIE ONDERDELEN EN MATERIALEN

2.1

Vorm en samenstelling

2.2

Staal(frame)-combinatie vloerelementen

2.2.1

Typenomschrijving

2.2.2

Uiterlijk en afmetingen

2.2.3

Rekenwaarden voor het gewicht

2.2.4

Rekenwaarde overspanning

2.2.5

Koudgevormde liggers en warm gewalst staal

2.2.6

Wapening

2.2.7

Beton en Betondekking

2.2.8

Overige materialen

2.2.9

Hulpmaterialen

2.3

Specificatie van de vloerconstructies

2.3.1

Opleggingen

2.3.2

Voegvulling

2.3.3

Verankering

2.4

Aansluitingen

2.4.1

Aansluiting van de vloerelementen onderling

2.4.2

Aansluitingen aan de omringende constructies

2.4.3

Sparingen en doorvoeren

2.4.4

Ravelingen

2.5

Materialen die door de producent kunnen worden bijgeleverd

2.5.1

Bevestigingsmiddelen

2.6

Speciale aandachtspunten per gebruiksfunctie

2.6.1

Doorrijbeveiliging parkeergarages

2.6.2

Balustraden

2.6.3

Verlaagd plafond

2.6.4

Hellingbanen
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3.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

3.1

Algemeen
De montage van de vloerelementen met inbegrip van de daarvoor benodigde materialen dient te worden uitgevoerd conform
de verwerkingsvoorschriften van de producent. De hierna genoemde verwerkingsvoorschriften zijn hieraan ontleend. Bij
strijdigheid prevaleren de in dit attest opgenomen verwerkingsvoorschriften. Tenzij van tevoren anders is overeengekomen,
ligt de verantwoordelijkheid voor opslag en transport tot aan de bouwplaats bij de producent en op de bouwplaats bij de
afnemer.

3.2

Hijsen, opslag en transport

3.3

Montage

3.4

Aanpassingen en maatafwijkingen in de bouw

4.

GEBRUIKSWAARDEN (PRESTATIES), TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN TOEPASSINGSVOORBEELDEN

4.1

VEILIGHEID

4.1.1

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE, BB-AFDELING 2.1
De vloerelementen worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde tekeningen en constructieberekeningen
dan wel met instemming van de afnemer door het bedrijf verzorgde gewaarmerkte productietekeningen gebaseerd op vooraf
goedgekeurde constructieberekeningen van de cascoconstructeur. De vloerelementen worden berekend conform NEN-EN
1993-1-1* , NEN-EN 1993-1-3*, NEN-EN 1993-1-8*, NEN-EN 1992-1-1*, met inachtneming van NEN-EN 1990-1* en NEN-EN
1991-1-1*
* inclusief nationale bijlage.
Ten aanzien van aardbevingsbestendig bouwen geldt conform BB-art. 2.5b dat met betrekking tot de belastingen op
bouwwerken door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen bij ministeriële regeling nadere
voorschriften kunnen worden gegeven. Bij de afgifte van dit attest was geen Ministeriële regeling van kracht, betrekking
hebbende op de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen.
Toepassingsvoorwaarden
Per project dient door of namens de producent van elke vloerconstructie berekeningen en tekeningen te worden opgesteld
waaruit blijkt dat de constructie voldoet aan het Bouwbesluit.

4.1.2

STERKTE BIJ BRAND, BB AFDELING 2.2
Dat de brandwerendheid op bezwijken (BOB) van de vloerconstructie voldoet aan het Bouwbesluit, is bepaald
overeenkomstig NEN 6069. Toepassingsvoorbeelden van vloerconstructies die voldoen zijn geven in tabel 2.
Tabel 2 Brandwerendheid op bezwijken
volgnr.
brandwerendheid
onderbeplating
BOB en WBDBO
geen eis,
0
≥ 15 minuten
1

≥ 30 minuten

2

≥ 60 minuten

3

≥ 90 minuten
Toelichting parkeergarages: In het werk kunnen waar nodig (voor bijvoorbeeld vluchtroutes) o.a. geprofileerde staalplaat aan de
onderzijde van de vloerconstructies worden aangebracht om te voorzien in aanvullende eisen qua brandwerendheid (30 minuten).
De vloerconstructies maken over het algemeen geen deel uit van de hoofddraagconstructie. Volgens SBR-publicatie
“Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie” is een nadere brandcompartimentering bij open parkeergarages niet noodzakelijk.

Toepassingsvoorwaarde
4.1.3

BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE, BB AFDELING 2.8
Indien de vloerconstructie wordt toegepast in de nabijheid van een stookplaats, schacht, koker of kanaal of rookafvoer dienen
passende maatregelen te worden genomen. Dit dient door of namens de opdrachtgever per project te worden beoordeeld.
De vloerconstructie toegepast als dakvloer is niet brandgevaarlijk, bepaald overeenkomstig NEN 6063 indien de
vloerconstructie aan de onderzijde is afgewerkt met gipskartonplaten en indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan.
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Voor overige afwerkingen aan zowel de boven- als onderzijde van de vloerconstructie dient door of namens de opdrachtgever
te worden bekeken of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Dakbedekkingmateriaal vormt geen onderdeel van dit attest.
Toepassingsvoorwaarde
De vloerconstructie toegepast als dakvloer dient te worden afgewerkt met:

bitumineus of ander brandbaar materiaal dient te worden afgedekt met ten minste 50 mm grind

dakbedekkingmateriaal waarvoor een geldig KOMO-attest is afgegeven, geschikt voor de ondergrond als bij de
dakconstructie toegepast, mits het attest aangeeft dat is voldaan aan NEN 6063.
4.1.4

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK (BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING), BB AFDELING 2.9
Dat de vloerconstructies voldoen aan genoemde artikelen van het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. De
bijdrage tot brandvoortplanting voldoet aan (Euro)brandklasse A1fl conform NEN-EN 13501-1 (bovenzijde) en aan
(Euro)brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 (onderzijde vloerconstructie niet afgewerkt of afgewerkt met geprofileerde
staalplaat) of aan (Euro)brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 (onderzijde vloerconstructie afgewerkt met gipskartonplaat).
Een met gipskartonplaten afgewerkte vloerconstructie voldoet aan (Euro) rookklasse s2 conform NEN-EN 13501-1.
Toepassingsvoorwaarde
Eventuele andere bekledings- of afwerklagen dienen door of namens de opdrachtgever op dit aspect te worden beoordeeld.
Toepassingsvoorwaarde
De beperking van ontwikkeling van brand en rook wordt mede bepaald door de afwerking van de vloerconstructies. De toegepaste
afwerking dient door of namens de opdrachtgever te worden beoordeeld op dit aspect. Naadafdichtingen dienen te worden
uitgevoerd zoals aangegeven in de details.

4.1.5
4.1.6
4.1.7

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND (WBDBO), BB AFDELING 2.10
VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK (WBDBO), BB AFDELING 2.11
INRICHTING VAN ROOKVRIJE VLUCHTROUTES (WBDBO), BB AFDELING 2.12
Dat beperking van uitbreiding van brand voldoet aan het Bouwbesluit, dient per project door of namens de opdrachtgever te
worden beoordeeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de toepassingvoorbeelden die zijn geven in tabel 2. De
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag dient te worden bepaald overeenkomstig NEN 6068.
Bij afgifte van dit attest was er nog geen Ministeriele regeling van kracht dat betrekking had op de weerstand tegen
rookdoorgang.

4.2

GEZONDHEID

4.2.1

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN, BB AFDELING 3.1
Dat de vloerconstructies voldoen aan de betreffende paragrafen uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN 5077.
De vloerconstructies behalen een geluidswering conform de waarden zoals opgenomen bij de details in Hoofdstuk 6 indien de
opbouw en aansluitingen van de vloerconstructies zijn uitgevoerd conform de details en toepassingsvoorwaarden van dit
attest. De vloerconstructies behalen een karakteristieke geluidswering van ten minste 20dB(A).
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

4.2.2

BEPERKING VAN GALM, BB AFDELING 3.3
Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan.
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

4.2.3

GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN, BB AFDELING 3.4
Dat de vloerconstructies voldoen aan de betreffende paragrafen uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN 5077. De
vloerconstructies behalen een geluidswering conform de waarden zoals opgenomen bij de details in Hoofdstuk 6 indien de
opbouw en aansluitingen van de vloerconstructies zijn uitgevoerd conform de details en toepassingsvoorwaarden van dit attest.
Het overeenkomstig NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil van de vloerconstructies is niet kleiner dan
47 dB dan wel 52 dB.
Het overeenkomstig NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau van de vloerconstructies is niet groter dan 54 dB, 59
dB dan wel 64 dB.
Toepassingsvoorwaarden
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

4.2.4

WERING VAN VOCHT, BB AFDELING 3.5
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 Wering van vocht van buiten
De in deze afdeling bedoelde uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht bepaald overeenkomstig NEN 2778 indien de
aansluitingen worden uitgevoerd volgens de in dit attest opgenomen details. De begane grondvloeren hebben een specifieke
luchtstroom van niet groter dan 20.10-6m³/(m².s).
Toepassingsvoorwaarde
Alle aangebrachte sparingen en doorvoeren dienen zorgvuldig te worden gedicht met PUR-schuim zodanig dat de vloeren
voldoende luchtdicht zijn afgewerkt.
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

 Factor van de temperatuur
Van alle relevante details zoals opgenomen in dit attest is de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte berekend conform
NEN 2778 met als uitgangspunt de vereiste thermische isolatie voor uitwendige scheidingsconstructies.
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

 Wateropname
Of voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot de wateropname zoals bedoeld in NEN 2778 is afhankelijk van de afwerking
van de toilet- en badruimte. Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde
eisen wordt voldaan.
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld met
uitzondering van (open) parkeergarages toegepast volgens NEN 2443. In NEN 2443 staan privaatrechtelijke eisen omschreven met
betrekking tot parkeergarages. Indien de details van de (open) parkeergarages worden uitgevoerd conform de details van dit attest
voldoen de vloeren aan de gestelde eisen van deze norm met betrekking tot de waterdichtheid.

4.2.5

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN, BB AFDELING 3.10
Indien het casco wordt uitgevoerd conform de in dit attest opgenomen verwerkingsvoorschriften en bijbehorende details van
de uitwendige scheidingsconstructie komen er geen onafsluitbare openingen voor die breder zijn dan 0,01 m.
Toepassingsvoorwaarden
Door of namens de opdrachtgever dient te worden nagegaan of de niet tot de vloerconstructie behorende onderdelen, zoals
de fundering, kruipruimte, leidingdoorvoeren etc. aan de betreffende eisen voldoen.
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

4.3

ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU
 Thermische isolatie
Dat de vloerconstructies voldoen aan de betreffende paragrafen uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN 1068. De
vloerconstructies behalen een thermische isolatie conform tabel 3 indien uitgevoerd conform de details van dit attest. In de
details is schematisch de plaats en de opbouw weergegeven van de verschillende lagen in het detail. De juiste dikte van de
isolatiematerialen worden bepaald aan de hand van thermische berekeningen op basis van bovenstaande norm.
Tabel 3 Thermische isolatie vloerconstructies
Rc waarde

isolatie

Onverwarmde
ruimte

geen eis

N.v.t.

Verbouw

Rechtens verkregen
niveau ≥ 1,3 m2 K/W

Vloer boven
kruipruimte

≥ 3,5 m2 K/W

Vloer tussen
onverwarmde
en verwarmde
ruimte

≥ 4,5 m2 K/W

Dakvloer

≥ 6,0 m2 K/W

Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.
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Toepassingsvoorwaarde
 Beperking luchtdoorlatendheid
Conform genoemde afdeling van het Bouwbesluit dient het totaal van de uitwendige scheidingsconstructies van een
verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, alsmede een inwendige scheidingsconstructie van dat gebied en die ruimten,
voor zover die inwendige scheidingsconstructie de scheiding vormt met een andere besloten ruimte geen grotere
luchtvolumestroom te hebben dan 0,2 m³/s bepaald overeenkomstig NEN 2686. Indien van toepassing dient dit aspect door of
namens de opdrachtgever te worden bepaald overeenkomstig NEN 2686.
Toelichting: De luchtdoorlatendheid is hoofdzakelijk afhankelijk van de uitvoering van de begane grondvloer, de afwerking van het
casco, zoals het buitenspouwblad, kozijnen, dakconstructie, etc. en de ventilatie in het gebouw. De uitspraak zoals opgenomen in dit
attest geldt uitdrukkelijk voor de vloerconstructies zoals omschreven, uitgevoerd en gedetailleerd conform dit attest.

Toepassingsvoorwaarden
Toelichting Parkeergarages: Aan vloerconstructies toegepast in (open) parkeergarages worden geen eisen gesteld.

5.

TITELS VERMELDE DOCUMENTEN
a. In de Beoordelingsrichtlijn vermelde documenten. Zie voor de juiste datum de geldende BRL 0208.
b. Niet in de Beoordelingsrichtlijn vermelde documenten*).
c. Beoordelingsrichtlijnen
d. Overige documenten.
e. Eerder afgegeven gerelateerde KOMO attesten
*) Voor zover van toepassing is bij de documenten de datum vermeld van het laatste correctieblad c.q. aanvulling.

6.

VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN

7.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

7.1
7.1.1

Bij aflevering van:
De in de technische specificatie vermelde producten inspecteren of:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 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;
 voor zover deze producten zijn geleverd onder KOMO Attest 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.

7.1.2

7.2

Indien op grond van het onder 1. gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact opnemen met:
«naam attesthouder»,
en zo nodig met
«naam CI»,

7.3

Opslag, transport en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in dit Attest zijn opgenomen.

7.4

De toepassingsvoorwaarden, die in dit attest zijn opgenomen, in acht nemen.

7.5

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.

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

