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Verklaring van CI
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2804-1 Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen dd. 15-11-2016
inclusief wijzigingsblad d.d. 27-06-2018 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en
Inspectie van CI.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen worden
periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart CI dat:

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Afdichtingsproducten
voor luchtdicht bouwen bij aflevering voldoen aan:
o
De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
o
De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
Mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, en de bijbehorende controle
van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.
Voor CI

Naam
Functie

«Image:Picture5»
De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.ci.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit «numpages» bladzijden.

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp

blad 2 van 3

Dit productcertificaat heeft betrekking op afdichtigingsproducten bestemd voor toepassing als luchtdichte afdichting van kieren en
naden of anders vormige openingen ter plaatse van de ontmoeting van verschillende constructieonderdelen die bestaan uit gelijke
of verschillende materialen aan de binnenzijde van de constructie.
Dit productcertificaat is van toepassing op de producten zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Tabel 1: Overzicht productsoorten
Toepassing
Onderdeel van dit certificaat
01 Voegoverlappend
Nee / Ja, zie § 6
02 Voegvullend
Nee / Ja, zie § 6
03 Doorvoeren
Nee / Ja, zie § 6
04 Wanddozen
Nee / Ja, zie § 6
1.1.1

Voegoverlappend
Voegoverlappende afdichtingsproducten zijn bedoeld om over voegen, kieren of naden te worden aangebracht waarbij de ruimte
tussen de beide constructieonderdelen niet wordt opgevuld.

1.1.2

Voegvullend
Voegvullende afdichtingsproducten zijn bedoeld om in voegen of kieren te worden aangebracht waarbij de ruimte tussen de beide
constructieonderdelen wordt opgevuld.

1.1.3

Doorvoeren
Afdichtingsproducten voor doorvoeren zijn bedoeld om als afdichting te worden aangebracht in of over openingen die ontstaan waar
leidingen of kanalen een vlak in een ander constructieonderdeel passeren.

1.1.4

Wanddozen
Afdichtingsproducten voor wanddozen zijn bedoeld om als afdichting te worden aangebracht over openingen/sparingen in een vlak
constructieonderdeel die ontstaan ter plaatse van ingebouwde wanddozen.

2.

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN / VERPAKKINGEN
De producten/verpakkingen worden per verpakkingseenheid gemerkt met:

De aanduiding KOMO of het KOMO-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:




Fabrieksmerk of fabrieksnaam
Productiecode of productiedatum

3.

PRODUCTKENMERKEN

3.1.1

ESSENTIËLE KENMERKEN VOOR DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN
Op de in onderstaande tabel vermelde producten is EN 13984, EN 14315-1 van toepassing.
De kenmerken zoals vermeld in onderstaande tabel vallen onder het geharmoniseerde deel van deze hEN.
Kenmerk
Bepalingsmethode
Eis volgens BRL
Productomschrijving
Product A
Product B
…….
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3.1.2

blad 3 van 3

OVERIGE PRODUCTKENMERKEN
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit productcertificaat.
Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.
Kenmerk

Toepassing

Toepasbaar op Lucht
dichtheid

Eis volgens BRL

Zie tabel 1

Materiaal
combinaties

< 0,1 m3/m1h

Maximale
Dampdiffusie
voegbeweging weerstand

Brandgedrag

Brand
werenheid

≥ 2 mm

Klasse vlg. EN
13501-1

Klasse vlg. EN
13501-2

Vlg. NEN _EN
12086 (o.g.)

Verwerkings
voorschrift

Productomschrijving
Product A
Product B
…….

4.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Producten die onder dit certificaat vallen zijn getest voor een toepassing aan de binnenzijde van de constructie. Product specifieke
toepassingsvoorwaarden zijn opgenomen in de bij het product behorende verwerkingsvoorschriften

5.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
De bij het product behorende verwerkingsvoorschriften waarin de toepassing, het gebruik en de beperkingen tot uitdrukking komen
staan vermeld in de tabel(len) in paragraaf 3 van dit productcertificaat.

6.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER









Bij aflevering inspecteren of:

geleverd is wat is overeengekomen;

het product is gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;

het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
Indien op grond van het hierboven gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p.
contact opnemen met de certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig
met CI.
In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële
kenmerken.
De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende
verplichte Prestatieverklaring.
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen.
Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van CI: www.ci.nl.

