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Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton

Naam van het element® typen: XX, XX, XX, XX, XX, XX

Certificaathouder
VERKLARING VAN CI
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0505 Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische
bruggen in beton d.d. 05-02-2020 afgegeven conform het CI-Reglement.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestatie van «naam
product/systeem» in «naam bouwdeel» als «naam toepassing» «is/zijn» beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en
de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.
Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:
•

•
•

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:
- De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,
mits het product / de verpakking / de afleveringsdocument voorzien is/zijn van het KOMO®-merk op een wijze zoals
aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
«De/Het» met deze «naam product/systeem» samengestelde «naam bouwdeel» «als naam toepassing» de
prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat;
Met in achtneming van het bovenstaande «naam bouwdeel» in de toepassing als» «naam toepassing» 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
toepassingsvoorwaarden;
- De vervaardiging van «naam bouwdeel» geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de samenstelling en/of montage in de
bouwdelen, nog op de productie van de overige producten voor de samenstelling van de bouwdelen.

XX XX
CI

1.
2.
Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van de Stichting KOMO (www.komo.nl en www.komo-online.nl).
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is.
Raadpleeg hiertoe de website van «naam CI»: «website CI»

.
CI
Adres

Certificaathouder

Tel.
Fax

BOUWBESLUIT

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Eenmalig prestatie in
de toepassing
Periodieke controle
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1

Technische specificatie

1.1

Onderwerp
Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op het door «naam producent» geproduceerde «naam product / omschrijving onderwerp» en
de bijbehorende productkenmerken en de prestaties als toepassing in «omschrijving toepassing».
De volgende producten vallen onder dit attest-met-productcertificaat:

1.1.1

Beschrijving van de gecertificeerde typen

1.1.2

Materialen van de onderdelen

Materiaalfactoren
Betonstaal
RVS (drukstaaf)

γm = 1,15 (conform NEN-EN 1992-1-1)
γm = 1,00 (conform NEN-EN 1992-1-1)

1.1.3

Technische specificatie en afmetingen types

1.1.4

Ombuigingen
Van alle typen mogen door de producent de op trek belaste staven in gebogen vorm geleverd worden op voorwaarde dat:
- de vorm van de staven binnen 60mm vanaf het doorgestoken betonoppervlak gehandhaafd wordt;
- ombuigingen van het betonstaal van de op trek belaste staven plaats vindt ≥ 2,5 Øk vanaf het einde van de verbindingen;
- de lengte van het begin van de ombuiging tot de betonrand dient ≥ 2 Øk te zijn;
- de ombuiging voldoet aan NEN-EN 1992-1-1 , met dien verstande dat de buigstraal van de ombuiging ≥ 5Ø k dient te zijn;
- levering en toepassing geschiedt volgens een door de hoofdconstructeur goedgekeurde tekening.

1.2

Specificatie bouwdeel

2

Merken en aanduidingen op de producten
De «producten/verpakkingen/afleveringsdocumenten» worden 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
De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:
• «De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer»
• De naam van de producent/leverancier
• De productielocatie
• De productnaam
• Productiecode of productiedatum
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Prestaties in de toepassing

3.1

Prestaties op grond van het bouwbesluit
Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid
Nr

afdeling

grenswaarde/
bepalingsmethode

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring

opmerkingen i.v.m.
toepassing

2.1

Algemene sterkte
van de
bouwconstructie

Uiterste grenstoestand bepaald Nader in te vullen
volgens NEN-EN 1990. De
sterkte is bepaald volgens NENEN 1992-1-1.

Nader in te vullen

2.2

Sterkte bij brand

De tijdsduur van bezwijken van Nader in te vullen
de totale bouwconstructie wordt
bepaald volgens NEN-EN 19921-1 of NEN 6069. Voor
bouwdelen met CE-markering
moet de brandwerendheid
worden bepaald volgens NENEN 13501-2. Dit mag op
vrijwillige basis ook voor andere
bouwdelen.

Nader in te vullen.

Hoofdstuk 3 - Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid
3.5

Wering van vocht

Uiterste grenswaarde volgens
tabel 3.20, waarbij de factor van
de temperatuur van de
binnenoppervlakte wordt
bepaald volgens NEN 2778

Uitgangspunten voor de berekening
van deze factor in maatgevende
situaties zijn in dit attest vermeld
Wering van vocht van buiten is niet
beoordeeld.

In een praktijksituatie kan
gecontroleerd worden of de
relatieve hoeveelheid staal kleiner
is dan in de berekende situatie,
waardoor deze factor voldoet

Hoofdstuk 5 - Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw (facultatief)
5.2

3.2

Milieu, nieuwbouw

Een woonfunctie (m.u.v. een
woonwagen) of kantoorgebouw
heeft een milieuprestatie van
ten hoogste 1 bepaald volgens
de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en
GWW-werken.
De milieuprestatie van het
bouwdeel en de gebruiksfunctie
kan worden bepaald volgens
Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en
GWW-werken, welke gebaseerd
is op NEN-EN 15804.

Indien de milieuprestatie van het
bouwdeel wordt bepaald, dan dient
in het attest-met-productcertificaat
het aandeel van de milieuprestatie
van het bouwdeel in de
milieuprestatie van het geheel van
de gebruiksfunctie te worden
vermeld.

De grenswaarde voor de
milieuprestatie geldt voor de
genoemde gebruiksfunctie. Een
grenswaarde voor een bouwdeel
kan niet worden vastgesteld.

Algemene sterkte van de bouwconstructie
Het attest-met-productcertificaat vermeldt onder welke toepassingsvoorwaarden het bouwdeel in zijn toepassing de
gespecificeerde prestaties levert. De volgende prestaties, toepassingsvoorwaarden en details dienen in het attest-metproductcertificaat opgenomen te worden:
De toelaatbare belastingcombinaties van opneembare horizontale dwarskracht, verticale dwarskracht, normaalkracht
en opneembaar moment;
De minimale spouwbreedte;
De toe te passen betondekking, ook in de langs richting;
Verankeringslengte en overlappingslengte;
Standaarddetail met afmetingen (o.a. diameters, doorndiameter voor ombuigingen), betondekkingen;
Schema krachtsoverdracht en wapeningsschema aanvullende wapening (bijlegwapening).
M.b.t. de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen wordt in het
attest-met-productcertificaat opgenomen dat dit in het kader van het toelatingsonderzoek niet onderzocht is of dat dit op
projectniveau bepaald dient te worden.

3.3

Sterkte bij brand
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandwerendheid R(EI) van het bouwdeel met de bijbehorende
toepassingsvoorwaarden en/of vermeldt dat tijdsduur van
bezwijken op projectniveau bepaald dient te worden.
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3.4

Wering van vocht
Het attest-met-productcertificaat geeft voor alle toepassingsvoorbeelden van het bouwdeel de factor van de temperatuur van de
binnenoppervlakte, bepaald volgens NEN 2778.

3.5

Milieu, Nieuwbouw
Indien de milieuprestatie van het bouwdeel wordt bepaald, dan dient in het attest-met-productcertificaat het aandeel van de
milieuprestatie van het bouwdeel in de milieuprestatie van het geheel van de gebruiksfunctie te worden vermeld.

3.6
3.6.1

Overige prestatie in de toepassing
Vermoeiingsproef
Het attest-met-productcertificaat geeft de maximale lengte tussen de uiterste staven (indien van toepassing de maximale
lengte tussen de uiterste staaf en het vaste punt) van het bouwdeel.

3.6.2

Stijfheid
Ten aanzien van de zone waarover het product kan worden aangebracht bij een ‘slap’ vloerveld moet het volgende
worden opgenomen:

•

Indien de stijfheid van de vloerrand > 1,2x maal stijfheid van de balkonplaat (te bepalen volgens NEN-EN 1992-11 of indien de vloerhoogte > 1,2 maal de hoogte van de (balkon)plaat zie figuur onder) dan kan het product over
gehele lengte (L0) worden aangebracht.

Figuur xx
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•

Indien de stijfheid van de vloerrand niet groter is dan de stijfheid van de balkonplaat dan kan het product worden
toegepast binnen 1/4 L0 vanaf beide uiteinden. Zie onderstaande figuur.

Figuur xx zone waarbinnen de elementen aangebracht dienen te worden.

Toelichting:
Hierboven is voor constructie "balkons" omschreven hoe het opgenomen dient te worden in het certificaat. Voor de
overige constructies uit het toepassingsgebied dient een omschrijving met gelijke strekking te worden opgenomen.

3.6.3

Vervorming
In het attest-met-productcertificaat wordt voor het bouwdeel de rotatiestijfheid vermeld.
Bovendien wordt in het attest-met-productcertificaat opgenomen dat de hoofdconstructeur moet controleren of vervorming
van de gehele constructie, inclusief de additionele vervorming door het inbouwen van het bouwdeel, voldoet aan NEN-EN
1992-1-1 paragraaf 7.4
(N.b. Het is ook mogelijk in het attest-met-productcertificaat tabellen op te nemen waarin de veerconstante verder is
uitgewerkt in overleg met de certificatie-instelling.)
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3.6.4

Ductiliteit
Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan het bouwdeel voldoet met de bijbehorende
toepassingsvoorwaarden.
Hieronder valt de maximaal toelaatbare plastische vervorming zoals omschreven in bijlage C van deze BRL, indien gebruik
gemaakt wordt van deze manier van aantonen van de vervormingscapaciteit. Dit zal gedaan worden door het opnemen van
een last-zakking diagram per bouwdeel.
Tevens dient in het certificaat opgenomen te worden dat de constructeur de zakking (verschil tussen vloer en balkon) bepaalt
en toetst of het knooppunt dit op kan nemen.

3.6.5

Bouwdeel vervaardigd met glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton
Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan het bouwdeel met glasvezelstaven voor toepassing als
wapening in beton, voldoet met de bijbehorende toepassingsvoorwaarden.

3.6.6

Standzekerheid van het bouwdeel (alternatieve draagweg)
Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan het bouwdeel voldoet met de bijbehorende
toepassingsvoorwaarden.

4

Productkenmerken

4.1

Richten betonstaal
De CI beoordeelt de prestaties van het richtproces op basis van de vermelde bepalingsmethoden.

4.2

Lasverbindingen
Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan de lasverbindingen voldoen met de bijbehorende
toepassingsvoorwaarden.

4.3

Thermische weerstand (facultatief)
De thermische weerstand Req,TI of λeq,TI of energiebehoefte Psi worden opgenomen in het attest-met-productcertificaat per
bouwdeel, met de bijbehorende toepassingsvoorwaarden.

5

Toepassingsvoorwaarden
De producten moeten in het werk worden aangebracht overeenkomstig de tekeningen die door of vanwege de producent zijn
gemaakt, dan wel zijn gemaakt volgens diens “projectgebonden voorstel”. Montage en verwerking zijn voor verantwoording
van de afnemer. Elk project/product is uniek gecodeerd en is in overeenstemming met het “projectgebonden voorstel”.
Tevens dient men zich te houden aan de verwerkingsvoorschriften die onderdeel van dit KOMO-attest met productcertificaat
uitmaken.

5.1

Transport en opslag
Transport en opslag van de producten moeten zodanig geschieden dat er geen beschadigingen kunnen optreden. De
verantwoordelijkheid voor opslag en transport tot de bouwplaats ligt bij de producent en op de bouwplaats bij de afnemer.

5.2

Sterkteklasse
Het beton van de te verbinden constructiedelen moet een sterkteklasse hebben van C20/25 tot C90/105 conform NEN-EN
206 en NEN 8005.

5.3

Betondekking / milieuklasse
De betondekking op de niet-roestvaste delen, het betonstaal en de drukplaten, moet voldoen aan de nominale betondekking
volgens NEN-EN 1992-1-1, waarbij wordt uitgegaan van de voor het project geldende milieuklassen. De sterkteklasse moet
zijn van C20/25 tot C90/105 conform NEN-EN 206 en NEN 8005.
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Het product kan toegepast worden in ten hoogste milieuklasse XC4, XD3, XF1 en XF4 conform NEN-EN 206 en NEN 8005.
Op de projectgebonden tekeningen wordt de van toepassing zijnde betondekking(en) expliciet vermeld. Afhankelijk van
betondekking, milieuklasse en sterkteklasse beton voldoen de verankeringslengten aan NEN-EN 1992-1-1 artikel 8.4.
5.4

Belasting/overdracht
De belastingen dienen centrisch op de consoles aan te grijpen, daar de consoles niet op a-centrische belastingen zijn
berekend.
Géén van de typen kunnen toegepast worden in situaties waarin de uitzetting ten gevolge van temperatuursverandering in de
langsrichting van de staven verhinderd wordt door vaste knopen/staven.

5.5

Glijfolie
De glijfolie moet een wrijvingscoëfficiënt µ ≤ 0,10 bezitten. Daarbij mag een oplegdruk van 3 N/mm2 niet worden
overschreden.

5.6

Symbool op tekeningen
De constructeur wordt aanbevolen de volgende symbolen op tekening aan te houden.
Dwarsdoorsnede
Buiten

bovenaanzicht
Binnen

Symbolen voor op tekening

6

Verwerkingsvoorschriften
Tot dit attest-met-productcertificaat behoren, als ware zij letterlijk hierbij opgenomen, de door de producent opgestelde en
door de CI gewaarmerkte verwerkingsvoorschriften. De producten moeten verwerkt en gemonteerd worden overeenkomstig
deze verwerkingsvoorschriften.

7

Wenken voor de afnemer
Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- verwerkingsvoorschriften;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Certificaathouder
en zo nodig met:
- De CI
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.
Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.
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8

Documentenlijst
Voor de documenten wordt er verwezen naar de vigerende versie van de BRL 0505.
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