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Verklaring van <naam CI>
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0813 ‘Laag-reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen’
d.d. 11-05-2005 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-09-2016, afgegeven conform het <naam CI> Reglement voor Certificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de laag-reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen
worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart <naam CI> dat:
• Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde laag-reliëfdorpels, dorpels onder houten
gevelelementen bij aflevering voldoen aan:
- de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties;
- de in dit attest-met-productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen.
Mits de laag-reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als
aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
• De met deze laag-reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen samengestelde bouwdelen de prestaties leveren
zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat en de bouwdelen voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat
opgenomen eisen van het bouwbesluit, mits:
- wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en voorwaarden;
- de vervaardiging van de bouwdelen geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgestelde
voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de productie van de overige onderdelen
van de laag-reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen, noch op de samenstelling van en/of montage op de
bouwplaats.
Voor CI <naam ondertekenaar>
Het attest-met-productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl.
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de CI-website.
Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit @ bladzijden.
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BOUWBESLUITINGANG
Nr. Afdeling
2.1

Algemene sterkte van
de bouwconstructie

2.9

Beperking ontwikkelen
brand en rook

Grenswaarde /
bepalingsmethode
Uiterste grenstoestand, bepaling
volgens NEN-EN 12211 in relatie
tot NEN-EN 1995-1-1 (incl.
nationale bijlage)
Binnenoppervlak

Buitenoppervlak

2.15 Inbraakwerendheid

3.5

Wering van vocht

3.9

Beperking
aanwezigheid
schadelijke stoffen en
ioniserende straling
Bereikbaarheid en
toegankelijkheid
Energiezuinigheid

4.4
5.1

Constructieonderdeel
Indien van toepassing:
weerstandsklasse ≥ 2
volgens NEN 5096
Waterdicht volgens NEN 2778

Prestatie volgens
Opmerkingen i.v.m.
kwaliteitsverklaring
toepassing
Vermwelding weerstand
windbelastingsklasse 5
volgens
NEN-EN 12210
Vermelding brand en
rooklasse of niet
onderzocht
Vermelding brand of niet
onderzocht
Geen vermelding prestatie
Weerstandsklasse 2
Zie paragraaf 3.1.6

Vermelding prestatie

Afhankelijk van type dorpel,
zie paragraaf 3.2.1

Volgens voorschriften ministeriële Geen vermelding prestatie
regeling
Hoogteverschil ≤ 0,02 m

Hoogteverschil ≤ 0,02 m

Luchtvolumestroom van het
totaal < 0,2 m3/s volgens
NEN 2686

Vermelding bijdrage van
kieren en aansluitnaden
van de onderdorpel
geplaats in het
gevelelement aan de
luchtvolumestroom

Zie paragraaf 3.4.1

1

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp
Laag-reliëfdorpels voor montage onder houten gevelelementen zijn bedoeld voor een al dan niet klimaatscheidende
situering in vooral de (rolstoel)toegang van een woning of woongebouw of een toegankelijkheidssector, primair om te
voldoen aan de eisen aan de drempelhoogte in Bouwbesluit afdeling 4.4.

1.1.1

Merken
laag-reliëfdorpels zijn bij levering duidelijk gemerkt met:
- beeldmerk KOMO®;
- attest-met-productcertificaat nummer @.
Plaats van het merk:
- Op de bovenzijde van de dorpel.
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1.1.2

Productspecificatie

1.1.3

Afmetingen
@

1.1.4

Massa
@

1.1.5

Luchtdichting
@.

1.1.6

Neuthoogte
@

1.1.7

Profilering van de neut
@.

1.1.8

Industriële verwerkbaarheid in de timmerfabriek
@.

1.1.9

Beglazing
@

1.1.10

Varianten
@.

1.1.11

Tekeningen
@.

1.2

Materialen
@.

1.3

Aanvullende specificatie voor inbraakwerendheid
@.

1.4

Losse leveringen
@.

1.5

Aansluiting aan aangrenzende bouwdelen
@.

2

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

2.1

Algemeen
@

2.2

Kozijn
@.

2.3

Deur
@.

2.4

Beglazing
@.

2.5

Pluggen en schroeven
@

2.6

Opslag in de werkplaats
@.

2.7

Transport en opslag op de bouwplaats
@.
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2.8

Montage, algemeen
@.

2.9

Op de bouwplaats
@.

2.10

Verbindingskit
@

2.11

Aanvullende voorschriften uit het oogpunt van waterdichtheid
@

2.12

Onderhoud
@

3

PRESTATIES BOUWBESLUIT
De hieronder vermelde prestaties gelden indien de laag-reliëfdorpel, overeenkomstig hoofdstuk 2, onder houten
gevelelementen overeenkomstig BRL 0801 zijn gemonteerd.

3.1

PPRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

3.1.1

Sterkte van de bouwconstructie; BB-artikel 2.2, BB-artikel 2.3 en BB-artikel 2.4
De laagreliëf dorpels gemonteerd onder houten gevelelementen geplaatst in een uitwendige scheidingsconstructie
voldoen, bepaald overeenkomstig NEN-EN 12211, aan de eisen van het Bouwbesluit tot een rekenwaarde van
maximaal klasse @ volgens NEN-EN 12210.
Toepassingswaarden
@.
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9

3.1.2

Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67
De laagreliëf dorpels gemonteerd onder houten gevelelementen geplaatst in een uitwendige scheidingsconstructie,
voldoen voor die zijden die grenzen aan de binnenlucht, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, aan de
brandklasse @ en de rookklasse @.

3.1.3

Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68
De laagreliëf dorpels gemonteerd onder houten gevelelementen geplaatst in een uitwendige scheidingsconstructie,
voldoen voor die zijden die grenzen aan de buitenlucht, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, aan de
brandklasse @.

3.1.4

Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72
Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attest-met-productcertificaat (nog) geen uitspraken
vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel.
INBRAAKWERENDHEID, NIEUWBOUW; BB-Afdeling 2.15

3.1.5

Reikwijdte; BB-artikel 2.130
Van onderstaande toepassingsvoorbeelden van gevelelementen voorzien van laagreliëf dorpels voor toepassing in
uitwendige scheidingsconstructies is aangetoond dat deze overeenkomstig NEN 5096 voldoen aan weerstandsklasse
2 of 3. Deze kunnen worden toegepast voor gevelelementen die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn.
Toepassingsvoorbeelden
@.
3.2

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID
WERING VAN VOCHT; BB-Afdeling 3.5
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3.2.1

Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21
De laagreliëf dorpels gemonteerd onder houten gevelelementen geplaatst in een uitwendige scheidingsconstructie
zijn, bepaald overeenkomstig NEN 2778, waterdicht tot een toetsingsdruk van @ Pa.
BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING;
BB-Afdeling 3.9

3.2.3

Ministeriële regeling; BB-artikel 3.63
Vanwege het ontbreken van een Ministeriële regeling ter zake worden geen uitspraken gedaan.

3.3

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID
BEREIKBAARHEID EN TOEGANGKELIJKHEID; BB-Afdeling 4.4

3.3.1

Hoogteverschillen; BB-artikel 4.27
De drempelhoogte van de laagreliëf dorpels gemonteerd onder houten gevelelementen geplaatst in een uitwendige
scheidingsconstructie bedraagt ten hoogste 0,02 m ter plaatse van de toegang van de woning of woongebouw of een
(bijzondere) toegankelijkheidssector.

3.4

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID
ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afdeling 5.4

3.4.1

Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4
De bijdrage aan de luchtvolumestroom van de laagreliëf dorpels gemonteerd onder houten gevelelementen geplaatst
in een uitwendige scheidingsconstructie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026, ten hoogste @ m3/h per
m1 kier (hang- en sluitnaden) en ten hoogste @ m3/h per m1 naad (aansluitvoeg).

4

OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 0813

4.1

Sterkte van de stijl-neutaansluiting (BRL 0813 paragraaf 4.1)
De verbinding tussen stijlen en dorpel/neut voldoet aan de eisen van sterkte van BRL 0813.

4.2

Duurzaamheid van de materialen (BRL 0813 paragraaf 4.2)
De duurzaamheid van de materialen voldoet aan de eisen van BRL 0813.

4.3

Duurzaamheid van de stijl-dorpel/neutaansluiting (BRL 0813 paragraaf 4.3)
De stijl-dorpel/neutaansluiting voldoet aan de eisen van duurzaamheid van BRL 0813.

4.4

Blijvende vervorming en breuksterkte (BRL 0813 paragraaf 4.4)
De blijvende vervorming en breuksterkte voldoen aan de eisen van BRL 0813.

4.5

Thermische vervorming (BRL 0813 paragraaf 4.5)
De thermische vervorming voldoet aan de eisen van BRL 0813. De lineaire uitzettingscoëfficiënt bedraagt
@.

4.6

Lijmbaarheid ( BRL 0813 paragraaf 4.6)
@.

4.8

Overschilderbaarheid (BRL 0813 paragraaf 4.7)
@

4.9

Interactie inhoudsstoffen (BRL 0813 paragraaf 4.8)
@.
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5

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

5.1

Toepassing
De toepassingsvoorwaarden, die in dit attest-met-productcertificaat zijn opgenomen in acht nemen.

5.2

Bij aflevering van de laag-reliëfdorpel 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:
@
en zo nodig met:
<naam CI>

5.3

Productcertificaat
De producent is verplicht te bevorderen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het
volledige attest-met-productcertificaat.

5.4

Toepassing en gebruik
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, die in dit attest-metproductcertificaat zijn opgenomen.

5.5

Geldigheidscontrole
Controleer of het attest-met-productcertificaat nog geldt; raadpleeg de website: @.

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen
de uitspraken in de KOMO® attest-met-productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de
CE-markering op de bouwproducten en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

KOMO® attest-met-productcertificaat
Blad
Nummer:
Uitgegeven:

DORPELS ONDER HOUTEN GEVELELEMENTEN,
LAAG-RELIËFDORPELS
Bijlage 1 Overzicht details

