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Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins
Type:Naam foliebassin met drijvende afdekking
Naam mestzak
Naam betonnen mestbassin al dan niet met drijvende afdekking of spankap
Naam stalen mestbassin al dan niet met drijvende afdekking
Naam houten mestbassin al dan niet met drijvende afdekking of spankap
Naam drijvende afdekking of spankap

Naam certificaathouder
VERKLARING VAN CI
Dit attest is op basis van BRL 2342 “Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins’’ d.d. 2017-05-09
afgegeven conform het CI- reglement voor Productcertificatie.
De prestaties van type mestbassin of afdekking voor mestbassin is beoordeeld in relatie tot het
Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.
CI voert periodiek toezicht uit tijdens de uitvoering of voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden en
technische specificaties zoals vastgelegd in dit attest.

475/170301

Op basis daarvan verklaart CI dat type mestbassin / afdekking voor mestbassin de prestaties leveren zoals
opgenomen in dit attest en het mestbassin met afdekking / de afdekking voldoet 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 type mestbassin / afdekking voor mestbassin geschiedt overeenkomstig de in dit
attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

CI
adresgegevens
email
website

naam directeur
CI
Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.ci.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Attesthouder

Tel.
Fax

Beoordeeld is:
Eenmalig op prestatie in
de toepassing
Proces
Herbeoordeling elke
3 jaar
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INHOUDOPGAVE
Indien nodig voor de leesbaarheid
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Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins
1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Mestbassins / Afdekking bestaande uit ……….
De apparatuur voor de mestbehandeling valt niet onder het attest.
Het attest doet geen uitspraak over de geschiktheid van de ondergrond respectievelijk een eventuele grondverbetering.

1.2

VEREISTE KENMERKEN
De uitspraken in hoofdstuk 3 van dit attest voor type mestbassin of afdekking voor mestbassin zijn geldig indien voldaan wordt aan de
onderstaande voorwaarden:
Per type onder te verdelen in sub paragrafen, bijvoorbeeld:

1.2.1

Maximale afmetingen
Per type beschrijving vastleggen lengte, breedte, hoogte of diameter

2.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Per type onder te verdelen in sub paragrafen, bijvoorbeeld:

1.3.1

Ondergrond
Niet van toepassing bij afdekkingen.

1.3.2

Morsput
Niet van toepassing bij afdekkingen.

1.3.3

Aanrijdbeveiliging
Niet van toepassing bij afdekkingen

3.

VERWERKING
Bij dit attest hoort alsof het letterlijk hierbij is opgenomen, de door de attesthouder opgestelde uitvoeringsrichtlijnen getiteld: “Naam
uitvoeringsrichtlijn.
De verwerking dient te worden uitgevoerd conform “Naam uitvoeringsrichtlijn.

4.

PRESTATIES IN DE TOEPASSING

4.1
4.1.1

Prestaties op het grond van het Bouwbesluit
Bouwbesluitingang
Nr

Afdeling

2.1

Algemene sterkte van de Niet bezwijken volgens
bouwconstructie
NEN-EN 1990.

2.9

Beperking van het
ontwikkelen van brand
en rook

Grenswaarde

De brandklasse en
rookklasse dient
minimaal D te zijn.
De bovenzijde van een
dak is niet
brandgevaarlijk.

bepalingsmethode
Sterkte wordt bepaald
volgens:
• NEN-EN 1992, indien
de constructie is
vervaardigd van beton
als bedoeld in die
normen;
• NEN-EN 1994, indien
de constructie is
vervaardigd van staalbeton als bedoeld in die
norm;
• NEN-EN 1999 of NENEN 1993, indien de
constructie is
vervaardigd van metaal
als bedoeld in die
normen;
• NEN-EN 1995, indien
de constructie is
vervaardigd van hout als
bedoeld in die norm;
• Paragraaf 5.2, indien
de constructie is
vervaardigd van folie.
bepaald volgens NENEN 13501-1

prestaties volgens
opmerkingen i.v.m.
attest
toepassing
Het mestbassin /
afdekking voldoet aan de
sterkte eis.
De referentieperiode van
het mestbassin iinclusief
afdekking / afdekking is
XX jaar.

De brandklasse is XX of
n.v.t.

Het niet brandgevaarlijk De afdekking is niet
zijn van een dak dient
brandgevaarlijk of n.v.t.
bepaald te worden
volgens NEN 6063.
De exacte inhoud van de tabel kan variëren per type mestbassin / afdekking
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Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins
4.2

Overige prestaties in de toepassing
Per type onder te verdelen in sub paragrafen, bijvoorbeeld:

4.2.1

Mestdichtheid
Een mestbassin wordt geacht mestdicht te zijn indien het mestbassin wordt uitgevoerd conform de specificaties op de tekening(en) van dit attest.

5.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Inspecteer bij aflevering van de onder “Vereiste kenmerken” vermelde producten of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de producten voldoen aan de onder “Vereiste kenmerken” vermelde eisen, volgens de genoemde bepalingsmethoden;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Naam attesthouder;
- en zo nodig met:
- CI
De gebruikershandleiding “Naam gebruikershandleiding” wordt door de attesthouder na oplevering aan de gebruiker overhandigd.

6.

DOCUMENTENLIJST*
Per type aan te vullen met de relevante documenten.
BRL 2342
NEN-EN 1990
Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn voor mestbassins
Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief wijzigingsblad A1, correctieblad C2 en Nationale Bijlage
Bouwbesluit 2012.

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2342.

7.

TEKENINGBLADEN

