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<<Adressen>>

«Bedrijfsnaam»
«Brandklasse» brandwerende
«productomschrijving» van «materiaal» uit het
«productnaam» systeem voor toepassing in
scheidingsconstructies
Verklaring van CI
Dit attest is op basis van BRL 3241: d.d. dd-mm-2021 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering,
Certificatie en Inspectie van CI.
De prestaties van de brandwerende elementen uit bovengenoemd systeem in scheidingsconstructies zijn beoordeeld
in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.
Op basis daarvan verklaart CI dat:
De met brandwerende puien, ramen, deuren en luiken, opgebouwd uit bovengenoemd systeem, samengestelde
scheidingsconstructies prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en de scheidingsconstructies voldoen aan de
in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
• wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie(s) en toepassingsvoorwaarden;
• de vervaardiging en montage van de brandwerende puien, ramen, deuren en luiken geschiedt overeenkomstig de
in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van de brandwerende elementen, noch op de
samenstelling van en/of montage in scheidingsconstructies.
Voor CI

Naam
Functie
«Image:Picture5»
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest wordt
geadviseerd op www.CI.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit «Pagina» bladzijden.

Bouwbesluit

Product is:
Eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar

KOMO® ATTEST
«Bedrijfsnaam»
Nummer: «Nummer»

1.

blad 2 van «Pagina»

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van de naam c.q. het logo van de fabrikant, tezamen met
vermelding van het attestnummer evenals de waarde, zoals deze als indicatie voor de prestaties met betrekking tot brandwerende
eigenschappen geldt voor de in dit attest omschreven producten. Een en ander zoals hieronder is aangegeven.
Plaats van de identificatie:
In de kozijnsponning van elk bewegend element of in de glassponning van elk element met vaste beglazing.
De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een witte zegel met zwarte opdruk als volgt opgezet:
LOGO
attesthouder

«Bedrijfsnaam»
attestnummer: «SimpleNummer»

«Brandklasse»
«Afmetingen»

‘«Brandklasse»’ is de aanduiding voor de toepassingsindicatie volgens tabel 3, gerelateerd aan brandwerende eigenschappen volgens de
bepalingen in BRL 3241, gevolgd door een nadere klasse-aanduiding.
2.

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES 1)

Overige prestaties en technische specificaties in relatie tot aspecten van het Bouwbesluit zoals luchtdichtheid, waterdichtheid, sterkte en
inbraakwerendheid, zijn niet in het aanhangsel TS van dit attest vastgelegd, maar in een KOMO attest op basis van BRL 2701 (voor ramen
en deuren), BRL 2705 (voor vliesgevels) of BRL 3301 (voor luiken), voor zover verstrekt.
Tabel 1
Bouwbesluit
Afd.
Art.
2.9
2.67
2.68
2.70

Lid

1, 2

2.10

2.84

6.6

6.25
6.26
2.94
2.94a
2.94b

2, 6

2.107
2.107a

2
1-5

2.11

2.12

Omschrijving
Beperking van het
ontwikkelen van brand en
rook

Bepalingsmethode
EN 13501-1 of
Europese beschikking

Beperking van uitbreiding van
brand

NEN 6069

Vluchten bij brand

Visuele beoordeling

Verdere beperking van
uitbreiding van brand en
beperking van verspreiding
van rook
Vluchtroutes

NEN 6069

Grenswaarde
Brandklasse minimaal D
Rookklasse minimaal s2

Prestatie
Klasse «Klasse»
Klasse «Productsoort»

WBDBO ≥ 30 minuten,
volgens NEN 6068,
grenswaarde EW 30
Zelfsluitendheid te bepalen
middels verificatie
WBDBO ≥ 20 minuten volgens
NEN 6068, grenswaarde E 20
Klasse Sa volgens NEN-EN
13501-2
WBDBO ≥ 30 minuten,
volgens NEN 6068,
grenswaarde EW 30
Klasse m.b.t. weerstand tegen
rookdoorgang minimaal Sa
volgens NEN-EN 13501-2

Klasse-aanduiding in minuten incl. vermelding van
de toepassingsindicatie te weten: «Brandklasse»

96/603/EEC

NEN-EN 1634-3
NEN 6069

NEN-EN 1634-3

Zelfsluitend
Aanduiding in minuten te weten: «Afmetingen»
Zie paragraaf 3.4 van dit attest
Klasse-aanduiding in minuten incl. vermelding van
de toepassingsindicatie te weten: «Brandklasse»
Zie paragraaf 3.4 van dit attest

1) Deze prestaties gelden bij de in het “Aanhangsel TS” omschreven richting van de vuurbelasting en bij toepassing van elementen in de in
dit KOMO attest omschreven geteste en toegestane scheidingsconstructies.
3.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:
• geleverd is wat is overeengekomen;
• identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;
• de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
• voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.
Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van CI: www.CI.nl.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de
houder van dit attest en zonodig met CI.
De uitspraken in dit attest mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte
Prestatieverklaring.

Nadruk verboden

