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Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring
Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d.20-05-2016.
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d.15-06-2016.
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 01-09-2016
Geldigheid kwaliteitsverklaringen
Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 0803 d.d. 10-07-2013. De kwaliteitsverklaringen die
op basis van die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid
op 01-09-2016
Omschrijving van de wijziging
De teksten met betrekking tot de erkenning en het modelcertificaat zijn uit de BRL verwijderd.
Van deze beoordelingsrichtlijn 0803 worden de volgende paragraven vervangen door onderstaande tekst.
Titelblad verwijder de tekst;
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 10-07-2013
Vervang paragraaf 1.3 ( bladzijde 6) voor onderstaande tekst
1.3

Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)
Op buitendeuren (zonder kozijn) is geen geharmoniseerde Europese productnorm van
toepassing.
Toelichting: De geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 14351-1 betreft de CE markering van “doorsets”. In de EN
12519 (vanuit de 14351-1 wordt hier naar verwezen) is de definitie van een doorset; “complete unit bestaande uit
kozijn, deur en alle onderdelen samengesteld door één bedrijf “. Deze BRL heeft alleen betrekking op de houten
buitendeur en niet op het kozijn waarin het wordt geplaatst. Daarmee valt de houten buitendeur niet onder de scope
van de EN 14351-1.

Voeg de onderstaande par. 1.4 toe
1.4

Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen
Ten aanzien van de product kenmerken dient door een aanvrager (producent/leverancier), in
het kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden
overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal
moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het
betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:
-

NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen
NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie instellingen die systemen certificeren
NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria
NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten certificeren

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd
zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan.

Voeg de onderstaande par. 1.5 toe
1.5

Kwaliteitsverklaring
Op basis van de KOMO®-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn
worden KOMO® attest-met-productcertificaten afgegeven waarbij:
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 Voor het KOMO® productcertificaat deel:
De uitspraken in deze verklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 t/m 11 van deze
beoordelingsrichtlijn
 Voor het KOMO® attest deel, voor prestaties van het product in zijn toepassing en in het
bouwdeel in relatie tot Bouwbesluit 2012:
De uitspraken in het attest deel is gebaseerd op hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn.
Voeg de onderstaande par. 1.6 toe
1.6 Geldigheid
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen vermeld die
voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten hiermee
overeenkomen.
Vervang par. 2.2 (bladzijde 7)voor onderstaande tekst
2.2

Toelatingsonderzoek

2.2.1

Toelatingsonderzoek voor het KOMO® attest deel
Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® attest deel voert de certificatie instelling
onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:
 De certificatie instelling beoordeeld in hoeverre de (Bouwbesluit gerelateerde)
productkenmerken minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals zijn
vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn.
 Bepaling van de prestaties in de toepassing

2.2.2

Toelatingsonderzoek voor het KOMO® productcertificaat deel
Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® productcertificaat deel voert de certificatie
instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:
 Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij
nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 t/m 11 van
deze beoordelingsrichtlijn.
 Bepaling van de productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn waarbij
nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

Vervang par. 2.3 (bladzijde 7)voor onderstaande tekst
2.3
2.3.1

Beoordeling van het kwaliteitssysteem
Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO® attest deel
In relatie tot de productkenmerken vindt t.b.v. het KOMO attest geen beoordeling van het
kwaliteitssysteem plaats.

2.3.2

Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO® productcertificaat deel
Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO®-productcertificaat deel in relatie tot de
productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek
behoren:
•
Beoordeling van het productieproces
•
Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema
•
Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures
De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema.
Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen
zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 en 11 van deze beoordelingsrichtlijn.
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Vervang par. 2.4 (bladzijde 7)voor onderstaande tekst
2.4

Afgifte van het attest-met-productcertificaat
Het attest-met-productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Stichting KOMO
vastgestelde modelkwaliteitsverklaringen conform het algemeen reglement van de certificatieen/of attesteringsinstelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling
van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (2.3) in positieve zin zijn afgerond.

Hoofdstuk 3 (bladzijde 8); vervang aansluittabel voor onderstaande aansluittabel
Aansluittabel (nieuwbouw)
Beschouwde
Afd.
afdelingen van het
Bouwbesluit

Art.

Algemene sterkte van de
bouwconstructie

2.1

2.2
2.4

Beperking van ontwikkeling
van brand en rook

2.9

2.67

Beperking van uitbreiding van
brand (facultatief)

2.10

2.68
2.72
2.84

Verdere beperking van
uitbreiding van brand en
beperking van verspreiding van
rook (facultatief)
Inbraakwerendheid (facultatief)
Bescherming tegen geluid van
buiten

2.11

2.94

2.15
3.1

2.130
3.2
3.3

Geluidwering tussen ruimten
(facultatief)

3.4

3.4(fac.)
3.16
3.17

Wering van vocht
Beperking aanwezigheid van
schadelijke stoffen en
ioniserende straling
Bereikbaarheid en
toegankelijkheid, Nieuwbouw

3.5
3.9

3.21
3.63

4.4

4.22
4.27 (fac.)

Bergruimte, regenwerendheid
Energiezuinigheid

4.5
5.1

4.32
5.3
5.4

Lid

1

1
1-2
5
1-3/6-8
1/48/11
2-3

1/3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4/6-7
1-5
1
1

1
3
1-4
1
6
1
2

Woning Woon- *Overig
gebouw gebouw

Eventueel verder
verwijzingspad

x
x

x
x

x
x

NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage)
NEN-EN 1991-1-1/4 (incl. nat.
bijlage)
NEN-EN-1995-1-1 (incl. nat. bijlage)
NEN 2608
NEN-EN 13501-1

x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

x
x
x
x

x

x

x

NEN 6068
Ministeriële regeling

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

NEN 5087 en NEN 5096
NEN 5077

x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
-

x
x
x
x

Ministeriële regeling
NEN 6068
NEN 6090

NEN 5077

NEN 2778
Ministeriële regeling

NEN 1068

* de eis hoeft niet van toepassing te zijn voor alle gebruiksfuncties. Onder overig gebouw wordt
verstaan gebouwen met gebruiksfuncties anders dan de woonfunctie of combinaties hiervan.
Opmerkingen bij aansluittabel
1.
In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven.
Gecertificeerde houten buitendeuren die voldoen aan de eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens
aan de eisen voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader
uitgewerkt.
2.
Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB- afdeling de relevante BB-artikelen en leden nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-artikelen/leden van toepassing
op alle (drie) typen bouwwerken (woning, woongebouw en overige gebouwen).

Paragraaf 3.1.5 (bladzijde 10) de tekst:
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag ……… voor overige gebouwen
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Vervangen voor;
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals
aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-3/6-8 voor woningen/woongebouwen en de leden 1/4-8/11
voor overige gebouwen
Paragraaf 3.4.1 (bladzijde 15) tekst vervangen voor:
3.4.1

Thermische isolatie; BB-artikel 5.3
De warmtedoorgangscoëfficiënt van houten buitendeuren moet voldoen aan de prestatie-eisen
zoals aangewezen in BB-art. 5.3, lid 6.
Grenswaarde
De warmtedoorgangscoëfficiënt (Uw-waarde) van ramen, deuren en kozijnen in uitwendige
scheidingsconstructies is ten hoogste 2,2 W/m².K. De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt
van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructies van een bouwwerk is
ten hoogste 1,65 W/m².
Toelichting:
Overeenkomstig de NEN 1068 dient de warmtedoorgangscoëfficiënt (Uw-waarde) te worden
bepaald van de deur inclusief het kozijn. Om de warmtedoorgangscoëfficiënt van het kozijn
inclusief deur te kunnen bepalen dient de warmtedoorgangscoëfficiënt van de deur (Upaneelwaarde) aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden zodat op element en/of gebouwniveau kan
worden getoetst of aan de (gemiddelde) warmtedoorgangscoëfficiënt wordt voldaan.
Bepalingsmethode
De warmtedoorgangscoëfficiënt van de deur (Upaneel-waarde) wordt bepaald overeenkomstig NEN
1068.
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat
Het attest-met-productcertificaat vermeldt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (Upaneel-waarde)
van houten buitendeuren aan de afnemer kenbaar gemaakt wordt en kan
toepassingsvoorbeelden vermelden van de warmtedoorgangscoëfficiënt (Upaneel-waarde) van
houten buitendeuren met een referentie afmeting van 930 x 2325 mm (b x h).

Toevoeging hoofdstuk 12
12.4

Sanctiebeleid
Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen)
dient te zijn vastgelegd in het reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat
opgesteld document.

Hoofdstuk 14 (bladzijde 36) tekst vervangen voor:
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14

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN
Bouwbesluit 2012

NEN 1068:2012+C1:2014
NEN 1770:1984
NEN 2608:2011+C1:2012
NEN 2686:1988+A2:2008
NEN 2778:2015
NEN 3576:2009
NEN 3662:1988
NEN 5077:2006+C3:2012

NEN 5087:2013+A1:2016

NEN 5089:2009
NEN 5096:2012+A1:2015

NEN 5461:1999+A1:2004

NEN 6068:2008+C1:2011

NEN 6090:2006
NEN-EN 314-1:2005
NEN-EN 317:1993

Stb. 2011, 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441,
643; Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51,
211, 232, 233; 333, 342, 358, 539; Stb 2015,
92, 249, 425 Stb. 2016, 383, 384 .en de
Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914;
Stcrt. 2012, 13245 Stcrt. 2013, 5457, 16919;
Stcrt. 2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 2015,
17338, 45221; Stcrt. 2016, 33491, 71548
Thermische isolatie van gebouwen Rekenmethoden
Brievengleuven en brievenbussen
Vlakglas voor gebouwen - Eisen en
bepalingsmethode
Luchtdoorlatendheid van gebouwen Meetmethode
Vochtwering in gebouwen Bepalingsmethoden
Beglazing van kozijnen, ramen en deuren Functionele eisen
Ramen en deuren - Mechanische
eigenschappen - Eisen
Geluidwering in gebouwen Bepalingsmethoden voor de grootheden voor
geluidwering van uitwendige
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie,
contactgeluidisolatie, geluidniveaus
veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
Inbraakveiligheid van woningen Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen:
deuren, ramen en kozijnen
Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Eisen en
beproevingsmethoden
Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen
met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) Gezaagd hout en rondhout - Algemeen
gedeelte
Bepaling van de weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag tussen
ruimten
Bepaling van de vuurbelasting
Triplex - Kwaliteit van de lijmverbinding - Deel
1: Beproevingsmethoden
Spaanplaat en vezelplaat - Bepaling van de
diktetoename door zwelling na onderdompeling
in water
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NEN-EN 318:2002

NEN-EN 350-2:1994

NEN-EN 573-3:2013

NEN-EN 755-2:2016

NEN-EN 949:1999

NEN-EN 950:1999
NEN-EN 951:1999
NEN-EN 952:1999
NEN-EN 1026:2000
NEN-EN 1027:2000
NEN-EN 1121:2000
NEN-EN 1192:1999
NEN-EN 1279-5:2005+A2:2010
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011
+NB:2011
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011
+NB:2011
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011
+NB:2011
NEN-EN 1995-1-1:2005+A2:2014
+NB:2013

NEN-EN 12150-2: 2004
NEN-EN 12207:1999

NEN-EN 12208:1999
NEN-EN 12211:2000
NEN-EN 12219:1999

Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de
veranderingen van de afmetingen in relatie tot
de veranderingen van de relatieve
luchtvochtigheid
Duurzaamheid van hout en op hout
gebaseerde produkten - Natuurlijke
duurzaamheid van massief hout - Deel 2:
Richtlijn voor de natuurlijke duurzaamheid en
behandelbaarheid van geselecteerde, voor
Europa belangrijke houtsoorten
Aluminium en aluminiumlegeringen Chemische samenstelling en vorm van
geknede produkten - Deel 3: Chemische
samenstelling
Aluminium en aluminiumlegeringen Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen Deel 2: Mechanische eigenschappen
Ramen en vliesgevels, deuren,
zonneschermen en luiken - Weerstand tegen
stoten met een zacht en zwaar lichaam voor
deuren
Deurbladen - Bepaling van de weerstand tegen
stoten met een hard lichaam
Deurbladen - Meetmethode van hoogte,
breedte, dikte en haaksheid
Deurbladen - Algemene en plaatselijke
vlakheid - Meetmethode
Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid Beproevingsmethode
Ramen en deuren - Waterdichtheid Beproevingsmethode
Deuren - Gedrag bij plaatsing tussen twee
verschillende klimaten - Beproevingsmethode
Deuren - Classificatie van sterkte-eisen
Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 5:
Conformiteitsbeoordeling
Eurocode – Grondslagen van het constructief
ontwerp
Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en
belastingen op constructies – Deel 1:
Ontwerpgrondslagen
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel
1-4: Algemene belastingen – Windbelasting
Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor
gebouwen
Glas voor gebouwen - Thermisch gehard
natronkalk veiligheidsglas - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling
Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid –
Classificatie
Ramen en deuren - Waterdichtheid Classificatie
Ramen en deuren - Weerstand tegen
windbelasting - Beproevingsmethode
Deuren - Klimaatinvloeden - Eisen en
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NEN-EN 12337-2:2004
NEN-EN 12488:2013 (3e ontwerp)

NEN-EN 12600:2003

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009

NEN-EN 14179-2: 2005

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
NEN-EN-ISO 140-3:1996+A1:2004

NEN-EN-ISO 1461:2009

NEN-EN-ISO 2813:2014

NEN-EN-ISO 4628-2:2016

NEN-EN-ISO 4628-4:2016

NEN-EN-ISO 4628-5:2016

NEN-EN-ISO 4628-6:2011

NEN-EN-ISO 9001:2015
NEN-EN-ISO 11600:2003+A1:2011

classificatie
Glas voor gebouwen - Chemisch versterkt
natronkalkglas - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling
Glas voor gebouwen - Eisen voor de beglazing
- Regels voor beglazen
Glas voor gebouwen – Slingerproef –
Stootbelastingproef en classificatie voor
vlakglas
Brandclassificatie van bouwproducten en
bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van
resultaten van beproeving van het brandgedrag
Glas voor gebouwen - Heat soaked thermisch
gehard natronkalk-veiligheidsglas - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling
Ramen en buitendeuren voor voetgangers Productnorm
Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 3:
Laboratoriummeting van de luchtgeluidisolatie
van bouwelementen - Amendement 1:
Opstellingsrichtlijnen voor lichte dubbelwandige
scheidingselementen
Door thermisch verzinken aangebrachte
deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen Specificaties en beproevingen
Verven en vernissen - Metingen van de glans
(spiegelende reflectie) van niet-metallieke
verflagen onder 20°, 60° en 85°
Verven en vernissen - Beoordeling van de
kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding
van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van
algemeen voorkomende gebreken - Deel 2:
Beoordeling van de mate van blaarvorming
Verven en vernissen - Beoordeling van de
kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding
van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van
algemeen voorkomende gebreken - Deel 4:
Beoordeling van de mate van barstvorming
Verven en vernissen - Beoordeling van de
kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding
van de hoeveelheid en omvang van gebreken
en van de intensiteit van uniforme
veranderingen - Deel 5: Aanduiding van de
mate van afbladderen
Verven en vernissen - Beoordeling van de
kwaliteitsafname van verflagen - Aanduiding
van de kwantiteit en hoeveelheid van
gebreken, en van de intensiteit van
gelijkmatige veranderingen in uiterlijk - Deel 6:
Beoordeling van de mate van krijten met tapemethode
Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen
Bouwconstructies - Afdichtingsproducten Classificatie en eisen
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NEN-EN-ISO 14439:2007
(ontwerp)
NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012

ISO 7724-2:1984
KVT
BRL 0605:2003
BRL 0801:2011+WB:2016
BRL 0808:2003
BRL 0814:2016
BRL 0817:2008+WB:2010
BRL 1704-2:2012
BRL 1705:2005+WB:2014
BRL 2202:2012+WB:2014
BRL 2339:2012
BRL 2902:2014
BRL 2908:2005
BRL 3104:2016
BRL 3105:2014

BRL 4101-4:2012

SKH-publicatie 93-03:2013
SKH Publicatie 97-04:2009

SKH Publicatie 98-04:2011

SKH Publicatie 98-08:2013
SKH Publicatie 99-05:2012

SKH Publicatie 00-01:2009
SKH Publicatie 02-03:2009
SKH Publicatie 02-04:2002

SKH Publicatie 04-01:2011
SKH Publicatie 05-01:2005
SKH Publicatie 06-02:2011

Glas voor gebouwen - Montageregels –
Beglazingswiggen
Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor
certificatie-instellingen die certificaten
toekennen aan producten, processen en
diensten
Paints and varnishes - Colorimetry - Part 2:
Colour measurement
Kwaliteit van houten gevelelementen, uitgave
NBvT
Gemodificeerd hout, uitgave SKH
Houten gevelelementen, uitgave SKH
Afhangen van beweegbare delen in houten
gevelelementen, uitgave SKH
Filmvormende coatings voor toepassing op
hout, uitgave SKH
Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op
hout
Gevingerlast hout voor niet-dragende
toepassingen, uitgave SKH
Triplex, uitgave SKH
Warmtereflecterend isolerend dubbel glas voor
thermische isolatie, uitgave KIWA
Lijmen voor niet-dragende toepassingen,
uitgave SKH
Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende
toepassingen, uitgave SKH
Houten deuvels, uitgave SKH
Hang- en sluitwerk voor dak- en
gevelelementen, uitgave SKG
Zonwerend en/of warmtereflecterend isolerend
dubbelglas voor thermische isolatie met TPS
randafdichting, uitgave KIWA
Gevelbekledingssystemen met panelen. Eisen
voor decoratieve platen gebaseerd op
thermohardende harsen, uitgave KIWA
Het gebruik van reparatiemiddelen
Beoordelingsgrondslag ‘Houtsoorten voor
toepassing in geveltimmerwerk; eisen en
bepalingsmethoden’
Voorwaarden en interne controles voor het
afwerken van geveltimmerwerk met
waterverdunbare verven in de timmerindustrie.
Inbraakwerend geveltimmerwerk
Lijst van goedgekeurde houtsoorten voor de
toepassing in houten gevelelementen
(kozijnen, ramen en deuren) met de bijlage
kwaliteitseisen hout.
Beoordelingsgrondslag voor transparante
filmvormende coatings op hout
Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen
Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor
toepassing in geveltimmerwerk. Eisen en
bepalingsmethoden
Beoordelingsgrondslag voor afdichtmiddelen
voor de timmerindustrie
Bepaling van de hechting van verf op hout
Beoordeling van de geslotenheid van een
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verffilm op hout
Bepaling van de waterdoorlatendheid na
kritische droging en volledige droging van
voorlak- en aflaksystemen op hout
Visuele beoordeling van een deurblad
Herziening rekenmethode verkeerslawaai en
woningen

Bijlage 6 (bladzijde 49); verwijder het model KOMO attest-met-productcertificaat

