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VERKLARING VAN KIWA  
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 1308, "Platen en dekens van minerale wol 
voor thermische isolatie" d.d. 2004-11-17, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 
 
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder 
geleverde platen en dekens van minerale wol bij aflevering voldoen aan de in dit 
productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de platen en dekens van minerale wol 
voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.  
 
Kiwa N.V. 

 
ing. B. Meekma 
directeur 
 
 

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit. 

KOMO® 
productcertificaat 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 
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1. BOUWBESLUITINGANG 
 

Nr afdeling grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m.  
toepassing 

2.11 
Beperking ontstaan 
brandgevaarlijke situatie 

Euroklasse A1 volgens  
NEN-EN 13501-1 

Euroklasse A1 volgens  
NEN-EN 13501-1 voor het 
merendeel van de producten, 
zie tabel 1, 2 en 3 

Materiaal dat ter plaatse of in de 
nabijheid van stookplaats of aan de 
binnenzijde van een schacht wordt 
toegepast, moet onder bepaalde 
omstandigheden voldoen aan 
Euroklasse A1. 

2.12 
Beperking ontwikkeling 
brand 

Klasse 1,2,3 of 4 volgens 
NEN 6065 of klasse A2, B, C 
of D volgens  
NEN-EN 13501-1 

Euroklasse C en D voor een 
aantal producten, zie tabel 1, 
2 en 3 

De grenswaarde is geldig voor het 
product als het 1-op-1 als een 
constructie-onderdeel in de zin van 
het Bouwbesluit 2003 wordt 
toegepast. 

2.15 Beperking ontstaan rook

Rookdichtheid =10m-1, 
=5.4m -1 of =2.2m-1, volgens 
NEN 6066 of minimaal 
rookklasse s2 volgens  
NEN-EN 13501-1 

Rookklasse s1 conform  
NEN-EN 13501-1 voor een 
aantal producten, zie tabel 1, 
2 en 3. 

Het aan de besloten ruimte 
toegekeerde materiaal is bepalend 
voor het al of niet voldoen aan de 
prestatie-eis.  

5.1 Thermische isolatie 
Warmtegeleidingscoëfficiënt 
en warmteweerstand volgens 
NEN 1068 

Gedeclareerde 
warmteweerstand Rd en 
gedeclareerde 
warmtegeleidingscoëfficiënt 
van het isolatiemateriaal (zie 
tabel 1 en 5) 

Voor de bepaling van de 
warmteweerstand van de gehele 
constructie Rc moet de totale 
constructieopbouw in acht worden 
genomen. 

 
2. PRODUCTSPECIFICATIE 

  
2.1 Merken 

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk. 
De uitvoering van dit merk is als volgt:  zie voorzijde van dit productcertificaat. 
Plaats van het merk:  op elke verpakkingseenheid. 
 
Overige verplichte aanduidingen:  
- certificaatnummer K10363; 
- fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk; 
- productnaam; 
- nominale lengte, breedte en dikte; 
- aantal stuks en vierkante meters per verpakkingseenheid; 
- productiecode; 
- type bekleding, indien aanwezig;  
- klasse-aanduiding voor brandgedrag; 
- gedeclareerde warmteweerstand Rd; 
- gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λd; 
- aanduidingscode volgens NEN-EN 13162 hoofdstuk 6; 
- productiejaar (de laatste twee cijfers) 
 

2.2 Vorm en samenstelling  
Rechthoekige vlakke platen en dekens (rollen) bestaande uit thermoharde kunststofgebonden steenwolvezels. 
De producten zijn al dan niet voorzien van een bekleding.  
Voor alle producten geldt dat ze uiterlijk gaaf worden geleverd. Dit betekent geen putten, breuk of ongelijke kanten.  
De overige eisen te stellen aan de producten zijn vastgelegd in de navolgende tabellen. 
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Tabel 1 - Producteigenschappen platen 

Productnaam Lengte (mm)1) 

NEN-EN 13162 

4.2.2 

Breedte (mm)1) 

NEN-EN 13162 

4.2.2 

Dikte (mm) 

NEN-EN 13162 

4.2.3 

Diktetolerantie (voor 

betekenis zie tabel 4) 

λdeclared (W/mK) 

NEN-EN 13162 

4.2.1 

reaction to fire 2) 

NEN-EN 13162 

4.2.8,  

NEN-EN 13501-1 

Bekleding2) 

201 1000 - 2400 350 - 1200 35 - 200 T3 0,037 A1 - 

201 VARIO 1000 - 2400 350 - 1200 40 - 220 T3 0,037 A1 - 

204 1000 - 1200 600 40 - 200 T3 0,037 A1 - 

207 1200 400 - 600 40 - 160 T3 0,038 A1 - 

207 SONO 1200 400 - 600 60 - 110 T4 0,038 C-s1,d0 
Eenzijdig 
acoustisch open 
aluminiumfolie 

dN 
(mm) 

RD 
(m2K/W) 

130 3,70 
150 4,20 

209 DUO 1200 400 - 600 
130 / 150 / 
170 

T3 

170 4,75 

A1 - 

dN 
(mm) 

RD 
(m2K/W) 

130 3,70 

150 4,20 

209 DUO 
SONO 

1200 400 - 600 
130 / 150 / 
170 

T3 

170 4,75 

C-s1,d0 
Eenzijdig 
acoustisch open 
aluminiumfolie 

211 1000 - 2400 350 - 1200 25 - 250 
T2: (dN: 25-29 mm) 
T3: (dN: 30-250 mm) 

0,035 A1 - 

211 VARIO 1000 - 2400 350 - 1200 40 - 185 T3 0,035 A1 - 

212 DELTA 800 500 50 - 180 T3 0,036 A1 - 

221 1000 - 2400 350 - 1200 20 - 200 
T2: (dN: 20-29 mm) 
T3: (dN: 30-200 mm) 

0,034 A1 - 

231 1000 - 1200 500 - 1200 20 - 170 
T2: (dN: 20-29 mm) 
T3: (dN: 30-170 mm) 

0,034 A1 - 

241 1000 600 20 - 180 
T2: (dN: 20-29 mm) 
T3: (dN: 30-180 mm) 

0,036 A1 - 

241.652 1200 600 30 - 170 T3 0,036 A1 
Eenzijdig zwart 
mineraalvlies 

417 1000 – 2000 500 – 1000 50 – 100 T3 0,034 A1 - 

418 1000 – 2400 500 – 1200 40 – 160 T4 0,041 A1 - 

419 1000 - 1200 500 - 1200 100 - 150 T3 0,037 A1 - 

Hout+Plaat 2500 1200 30 - 50 T3 0,036 A1 
Eenzijdig naturel 
mineraalvlies 

501 1000 600 20 - 50 
T2: (dN: 20-29 mm) 
T3: (dN: 30-50 mm) 

0,035 A1 - 

504 1000 - 2000 600 - 1200 20 - 160 
T4:(dN:130-160 mm) 
T6:(dN: 30-120 mm) 
T7:(dN: 20 mm) 

0,040 
0,040 
0,035 

A1 - 

530 FACET 1000 - 2400 350 - 1200 50 - 100 T4 0,035 A1 - 

1) Afwijkende afmetingen zijn op verzoek leverbaar. 
2) De producten zijn al dan niet voorzien van een bekleding. De brandklassering is afhankelijk van het toegepaste type bekleding, 
zie tabel 3.  
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Tabel 2 - Producteigenschappen dekens 

Productnaam 

Lengte (mm)1) 

NEN-EN 13162 

4.2.2 

Breedte (mm) 1) 

NEN-EN 13162 

4.2.2 

Dikte (mm) 

NEN-EN 

13162 4.2.3 

Diktetolerantie 

(voor betekenis 

zie tabel 4) 

λdeclared (W/mK) 

NEN-EN 13162 

4.2.1 

reaction to fire 2) 

NEN-EN 13162 4.2.8, 

NEN-EN 13501-1 

Bekleding 2) 

        

Dekens        

118 4000 – 8000 350/450/600 80 – 200 T1 0,040 D-s1,d0 

Eénzijdig 
dampremmend 
aluminium 
laminaat 

123 4000 - 8000 
 

350/450/600
/1000 

80 - 150 T1 0,040 D-s1,d0 

Tweezijdig: onder 
dampremmend 
aluminium 
laminaat, boven 
dampopen papier 

214 3000 – 9000 1000 60 – 200 T1 0,040 A1 - 
1) Afwijkende afmetingen zijn op verzoek leverbaar. 
2) De producten zijn al dan niet voorzien van een bekleding. De brandklassering is afhankelijk van het toegepaste type bekleding,    
    zie tabel 3.  
 
Tabel 3 – Brandklassenindeling volgens NEN-EN 13501-1: 

Bekleding Reaction to fire volgens NEN-EN 13501-1 

- geen 
- eenzijdig glasvlies  
- tweezijdig glasvlies 
- tweezijdig; boven: naturel glasvlies met 

structuurverf, onder: naturel glasvlies 

A1 

- eenzijdig duraflex black alu folie 
- eenzijdig duraflex 50 blank 
- eenzijdig en tweezijdig versterkt alufolie 
- tweezijdig; boven: versterkt alufolie, onder: zwart 

glasvlies 

C-s1,d0 

- eenzijdig en tweezijdig alupapier laminaat 
- eenzijdig alu/papier/PE 
- eenzijdig alupapierlaminaat PE + Flens 
- tweezijdig: boven: alu/papier/PE, onder: 

vlamdovend papier 

D-s1,d0 
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Tabel 4 – Producteisen minerale wol  

Productgerelateerde eis  

Paragraaf Beoordelingsaspect 
Klasse 
of niveau 

Gespecificeerde eis 
Door fabrikant opgegeven 
waarde 

NEN-EN 13162 
hfst 4.2.2 

Lengte- en breedte-tolerantie - l: ± 2 %, b: ± 1,5 % Conform eis 

T1 -5 % of 
-5 mm 

grotere afwijking 
toegestaan 

T2 -5 % of 
-5 mm 

+15 % of +15 mm 

T3 -3 % of 
-3 mm 

+10 % of +10 mm 

T4 -3 % of 
-3 mm 

+5 % of  
+5 mm 

NEN-EN 13162 
hfst 4.2.3 

Diktetolerantie 
T1, T2, 
T3, T4, 
T5 

T5 -1 % of 
-1 mm 

+3 % 

Zie tabel 1 en 2 

NEN-EN 13162 
hfst 4.2.4 

Haaksheid (niet voor dekens) - 
Afwijking lengte en breedte t.o.v. 
rechte hoek: Sb = 5 mm/m 

Conform eis 

NEN-EN 13162 
hfst 4.2.5 

Vlakheid (niet voor dekens) - 
Afwijking t.o.v. plat vlak: Smax = 6 
mm 

Conform eis 

NEN-EN 13162 
hfst 4.2.6 

Dimensionele stabiliteit 48 
uur bij 23 OC en 90% 
relatieve luchtochtigheid 

- 
?ed = 1%, ?el = 1%, ?eb = 1%,  
?es = 1mm/m 

Conform eis 

NEN-EN 13162 
hfst 4.2.7 

Treksterkte parallel aan het 
oppervlak 

- 
Voldoende om 2 keer eigen 
gewicht product te kunnen dragen 

Conform eis 

418 70 kPa 

419 15 kPa NEN-EN 13162 
hfst 4.3.3 

Drukspanning bij 10 % 
vervorming of druksterkte 

CS(10\Y)i - 

504 20 kPa (dN: 20-40 mm) 
40 kPa (dN: 50-160 mm) 

417  1 kPa NEN-EN 13162 
hfst 4.3.3 

Treksterkte loodrecht op het 
oppervlak 

TRi - 
418  20 kPa 

BRL 1308 
hfst 2.3.1 

Hechtsterkte van verkleefde 
bekledingen 
(indien van toepassing) 

- 
Hechtsterkte minimaal 2 N per 300 
mm bekleding, danwel bezwijken in 
de minerale wol 

Conform eis 
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Tabel 5 – Gedeclareerde warmteweerstand Rd (m2K/W) (NEN-EN 13162 4.2.1) 

Dikte 
dN (mm) 

231, 221, 
417 

211, 211 
VARIO, 501, 
530 FACET 

209 DUO,  
209 DUO 
SONO 

212 DELTA, 
241, 
241.652, 
Hout + Plaat 

201, 201 
VARIO, 
201.003, 
204, 419 

207 
207 SONO 

504*, 118, 
214, 123 

418 

20 0,55 0,55  0,55     

25 0,70 0,70  0,65     
30 0,85 0,85  0,80   0,75  

35 1,00 1,00  0,95 0,90  0,85  

40 1,15 1,10  1,10 1,05 1,05 1,00 0,95 
45 1,30 1,25  1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 

50 1,45 1,40  1,35 1,35 1,30 1,25 1,20 

55 1,60 1,55  1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 
60 1,75 1,70  1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 

65 1,90 1,85  1,80 1,75 1,70 1,60 1,55 

70 2,05 2,00  1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 
75 2,20 2,10  2,05 2,00 1,95 1,85 1,80 

80 2,35 2,25  2,20 2,15 2,10 2,00 1,95 

85 2,50 2,40  2,35 2,25 2,20 2,10 2,05 
90 2,60 2,55  2,50 2,40 2,35 2,25 2,15 

95 2,75 2,70  2,60 2,55 2,50 2,35 2,30 

100 2,90 2,85  2,75 2,70 2,60 2,50 2,40 
105 3,05 3,00  2,90 2,80 2,75 2,60 2,55 

110 3,20 3,10  3,05 2,95 2,85 2,75 2,65 

115 3,35 3,25  3,15 3,10 3,00 2,85 2,80 
120 3,50 3,40  3,30 3,20 3,15 3,00 2,90 

125 3,65 3,55  3,45 3,35 3,25 3,10 3,00 

130 3,80 3,70 3,70 3,60 3,50 3,40 3,25 3,15 
135 3,95 3,85  3,75 3,60 3,55 3,35 3,25 

140 4,10 4,00  3,85 3,75 3,65 3,50 3,40 

145 4,25 4,10  4,00 3,90 3,80 3,60 3,50 
150 4,40 4,25 4,20 4,15 4,05 3,90 3,75 3,65 

155 4,55 4,40  4,30 4,15 4,05 3,85 3,75 

160 4,70 4,55  4,40 4,30 4,20 4,00 3,90 
165 4,85 4,70  4,55 4,45  4,10  

170 5,00 4,85 4,75 4,70 4,55  4,25  

175 5,10 5,00  4,85 4,70  4,35  
180 5,25 5,10  5,00 4,85  4,50  

185 5,40 5,25   5,00  4,60  

190 5,55 5,40   5,10  4,75  
195 5,70 5,55   5,25  4,85  

200 5,85 5,70   5,40  5,00  

205  5,85   5,50    
210  6,00   5,65    

215  6,10   5,80    

220  6,25   5,90    
225  6,40       

230  6,55       

235  6,70       
240  6,85       

245  7,00       

250  7,10       
λdeclared 0,034 0,035  0,036 0,037 0,038 0,040 0,041 
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* 504 dikte 20 mm: Rd-waarde 0,55 m2K/W 
 
 

3. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
 
3.1 De producten zijn bestemd voor toepassing als thermische isolatie in de bouw. Bij toepassing van de producten als dak- of 

muurisolatie moeten de desbetreffende KOMO-attest-met-productcertificaten geraadpleegd worden.  
 

3.2 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; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 

3.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Rockwool Lapinus Productie B.V.  
en zo nodig met: 
- Kiwa N.V. 
 
 

4. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
 

BRL 1308 Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie 

NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden  

NEN 6064 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen 
NEN 6065 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)  

NEN 6066 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) 

NEN-EN 13162 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol 
(MW) - Specificatie  

NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van 
beproeving van het brandgedrag  

  
 
 
  
 





~~,.. .

(

In compliance with Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the
approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
(Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities

of 22 July 1993, it is confirmed that the following products are subject to factory production control procedures and are
submitted by the manufacturer to further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test
plan. The stated Notified Certification Body has performed the initial type-testing tor the relevant characteristics of the
product, has conducted the initial inspection of the factory and the factory production control, and is responsible tor the
continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

construction product

placed on the market by:

Company Address:

intended use:

This document certifies that all the provisions concerning the attestation of conformity and product performance
described in Annex ZA of the product standard

was applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

>"<

fRTlflCATION

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Number: 1121 - CPD - 880001

Wood-based panel ref: SPANO ANTIVLAM CLASS 1
(Thickness 10 to 25mm Density 675 to 795 kg/m3)

~
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x
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N. V. Spano S.A.

Ingelmunstersteenweg
229 B 8780 Oostrozebeke
Belgium

~
~

~"Constructional applications
(EN 312-2003 (Part 2 P2) Formaldehyde class E1)

~

~

~
'*
*
*

EN 13986 : 2004

Notified Certification Body: Warrington Certification Ltd EC Reference Number: 1121

This certificate was first issued on 01/10/2004, amended on 10/03/2005, and remains valid as long as the conditions laid
down in the harmonised technical specification above, or the product design, or the manufacturing conditions in the
factory, or the FPC itself are not modified significantly, or at the Iatest 30/09/2009.

/;?Xt~ -

~~

Manager - Warrington Certification Ltd.

Warrington Certification Ltd., Holmesfield Road, Warrington, WA1 2DS, UK



Declaration of conformity
Firma N.V. SPANO

Declares that the product:

Manufactured in plant Oostrozebeke
Address: Ingelmunstersteenweg, 229 / B-8780 Oostrozebeke
-  Intended to be used in buildings (including furniture)
-  For internal use as non load-bearing boards for use in dry conditions
-  With the following characteristics:

Thickness // Density:

Reaction to fire:
Formaldehyde class:

Content of Pentachloorfenol:

D-s2, d0 (*)
E1
< 5 ppm

Conforms with EN 13986, Annex ZA

(*)     The reaction to fire class is valid for all applications where the panels are mounted without an air 
gap directly against class A1 or A2-sl, d0 products with a minimum density of 10 kg/m³ (i.e. normal 

thermal insulation products such as rockwool and glass wool) or at least D-s2, d0 products with a 
minimum density of 400 kg/m³ (i.e. a softboard backing panel).

Valid year: 2009

Delegate manager of Firma N.V. SPANO

Particleboard P2 EN 312:2003

06 mm // 770 kg/m³
08 mm // 730 kg/m³
09 mm // 720 kg/m³
10 mm // 710 kg/m³
11 mm // 700 kg/m³
12 mm // 690 kg/m³

13 mm // 680 kg/m³
14 mm // 665 kg/m³
15 to 18  mm // 660 kg/m³
19 to 25  mm // 650 kg/m³
28 to 38  mm // 640 kg/m³







 

 

 
Halfproduct

BMC Certificatie 

dr.ir. H.A.W. Cornelissen 

De gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog
geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl). 

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

KOMO® productcertificaat 

Verklaring van BMC Certificatie: 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1801 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement
Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.  
 
BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde en in dit
certificaat genoemde betonmortel bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische
specificaties voldoet, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in
dit productcertificaat. Voor dit certificaat vindt geen controle plaats op het gebruik in werken of op de meldings- en/of
informatieplicht aan het bevoegd gezag. 
 
BMC Certificatie verklaart dat betonmortel in zijn toepassing onder bovengenoemde voorwaarden voldoet aan de relevante
eisen van het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit, mits de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden in acht worden
genomen. Voor het Bouwbesluit is dit certificaat een door VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006), de woningwet en het Bouwbesluit. Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door
de Ministers van VROM en van V&W erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en Bodem+: www.bodemplus.nl. 

Beoordeeld is: 
  kwaliteitssysteem 
  product 
Periodieke controle 

Bouwbesluit 
Besluit bodemkwaliteit 

nummer : 8-08-BG 
   
uitgegeven : 1 november 2008 
   
geldig tot : 31 januari 2012 
   
vervangt : 8-08-BG 

d.d.: 1 januari 2008 
 
 

BETONMORTEL 

Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C80/95 
· in alle milieuklassen 
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar 
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de 
sterkteklassen C20/25 t/m C35/45 
 
 

 

Bedrijf: 
Mebin-Eindhoven 
Postbus 1569 
5200 BP  Den Bosch 
 

Centrale: 
Hastelweg 163 
5652 CJ  Eindhoven 
 

 
 
 



 

  KOMO. 
 Maatgevend voor de bouw. 
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Bouwbesluit: 
Voor de relatie van de uitspraken van dit productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar het "Overzicht 
van kwaliteitsverklaringen in de bouw" zoals dat door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd. 
 
Bouwbesluitingang: 

Nr afdeling grenswaarde / 
bepalingsmethode 

prestaties volgens  
kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m. toepassing 

2.1 Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand, berekening 
volgens NEN 6720 

Voldoet aan NEN-EN 206-1 en 
aan NEN 8005 

Geen 

 
Technische specificaties: Milieuhygiënische specificaties: 
De betonmortel voldoet aan: 
- NEN 6720:2004, artikel 5.1.1 
- NEN-EN 206-1:2005 
- NEN 8005:2004 

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig 
AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U 
van betonmortel voldoen aan de in bijlage A van de Regeling 
bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor vormgegeven 
bouwstoffen. 
 
Toepassingsvoorwaarden: 
Betonmortel dient te worden toegepast conform de markering op de 
afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied staat aangegeven 
waarvoor het product is gekwalificeerd. 
Betonmortel dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 
5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht 
en herneembaarheid). 

 

Certificatiemerk: 
Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 15 x 15 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbon
van de betonmortel. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7 van NEN-EN 206-1 en de in artikel 3.7.2, lid 1 
van de Regeling bodemkwaliteit genoemde gegevens. 

Naast het KOMO® certificatiemerk mag het bedrijf op de afleveringsbon tevens het logo van
de Betonvereniging voeren, een en ander zoals hiernaast aangegeven. 
 

Wenken voor de gebruiker: 
 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat; 
 1.2   de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld; 
 1.3   het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven; 
 1.4   het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoond; 
 1.5   voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" 

genoemde normen. 
 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de 
producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van BMC Certificatie, 
Postbus 150, 2800 AD Gouda. 

 
3.  Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
 
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door 

het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
 
De kwaliteitszorg in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt gecoördineerd door Stichting Clusterbeheer Bouwstoffenbesluit Betonmortel 
(SCBB). 
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Leverancier 
Van Veghel Kunststofkozijnen B.V. 
Industrieweg 10 
5482 TE  SCHIJNDEL 
Postbus 254 
5480 AG  SCHIJNDEL 
Telefoon 073-5476819 
Telefax  073-5477535 

 

 
VERKLARING VAN KIWA 
 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0703, "Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-attest-met-
certifcaat", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie: 2004 afgegeven door Kiwa. 
 
Kiwa N.V. verklaart dat de Van Veghel kunststof gevelelementen, vervaardigd uit het Veka profielsysteem, zoals 
vastgelegd in het attest K11304  (uitgegeven door Kiwa N.V.) geschikt zijn voor het vervaardigen van 
gevelvullingen in uitwendige scheidingsconstructies. 
Deze gevelvullingen leveren prestaties als in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits: 
- Van Veghel kunststof gevelelementen voldoen aan de in het attest K11304 vastgelegde technische specificaties; 
- de vervaardiging en de montage van gevelvullingen in uitwendige scheidingsconstructies geschiedt  
 overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden; 
- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. 

Kiwa N.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de naam gevelelementen aan de in dit attest-
met-productcertificaat vastgestelde technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder 
afgebeelde KOMO®-keurmerk, op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat. 
 
Door Kiwa N.V. wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie 
van de overige onderdelen van gevelvullingen noch op de montage van de kunststof gevelelementen in 
bouwwerken. 
 
Voor de relatie van de uitspraken van dit attest-met-productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit 
wordt verwezen naar de lijst van kwaliteitsverklaringen zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
te Rijswijk wordt gepubliceerd.     

        
 
 
 ing. B. Meekma, 

directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 
 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is. 

Afbeelding van KOMO-merk 

 
Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden en 2 aanhangsels 
Nadruk verboden 
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De in de "Verklaring van Kiwa" opgenomen verwijzing naar de vigerende norm EN 45011 houdt in: handeling van derde partij, waarmee wordt aangetoond, dat er 
voldoende vertrouwen bestaat dat een naar behoren geïdentificeerd product in overeenstemming is met een bepaalde norm, of een ander normatief document. 

INHOUDSOPGAVE 
 
-Technische specificatie 
-Verwerking 
-Prestaties 

 

 
 
 
Aanhangsel V 
Aanhangsel P 

 
TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN HET PRODUCT 
 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE (zie aanhangsel TS) 
Gevelvullingen met Van Veghel kunststof gevelelementen, 
conform beoordelingsrichtlijn 0703 ’Kunststof Gevelelementen’, 
vastgelegd in het attest K11304. De technische specificatie is in 
het aanhangsel ‘TS’ bij attest K11304 vastgelegd. 
 
Merken en aanduiding 
De gevelelementen conform dit attest-met-productcertificaat 
worden gemerkt door deze te voorzien van een geel zegel met 
KOMO®-merk en in zwarte opdruk: 
 

 

 

K4066 
Van Veghel Kunststofkozijnen B.V. 

 - prestatie-waarde(n) kunnen worden vermeld op  
  1 – het KOMO-zegel; 
  2 – een speciale productie sticker; 
  3 – de leveringsbon c.q de vrachtbrief.met bedrijfsnaam 
 
 Opmerking: 
 Veelal zijn situatie-/ gevel-/ en montage-tekeningen 

beschikbaar waarop de exacte plaats is aangegeven waar 
het betreffende gevelelement, voorzien van de aanduiding, 
moet worden gemonteerd 

VERWERKING 
 

Voorwaarden voor opslag, transport en verwerking zijn in het 
aanhangsel "V" bij dit attest-met-productcertificaat vastgelegd. 
Richtlijnen voor montage van kunststof gevelelementen zijn 
 

 vastgelegd in BRL 0709 en in de "VKG 
 Kwaliteitsvoorschriften en -adviezen voor (de productie en 
 montage van) kunststof gevelelementen". 

PRESTATIES 
De toepassingsvoorwaarden zijn in het aanhangsel "P" bij dit attest-met-productcertificaat vastgelegd. 
 
SAMENVATTING minimum prestaties         Tabel 1 

 
BOUWBESLUITINGANG 
Nr afdeling grenswaarde/ 

bepalingsmethode 
prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m. toepassing 

2.1 Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand, berekening volgens 
NEN 6700 en/of NEN 6710 en/of NEN 6770 
en NEN 2802 

Geschikt voor de toepassing (situatie 
en hoogte gebouw) 

Voldoen aan de eis voor de sterkte 
van een vloerafscheiding op de 
daarvoor geldende hoogte 

2.12 Beperking ontwikkeling  
van brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4, volgens NEN 6065 Klasse 4 
 

 

2.13 Beperking uitbreiding van brand WBDBO > 30 minuten, volgens NEN 6068 Eventuele vermelding.  
2.15 Beperking ontstaan 

van rook 
Rookdichtheid < 10 m-1,  < 5,4 m-1 of  < 2,2 
m-1 , volgens NEN 6066 

Rookdichtheid < 10 m-1   

2.16 Beperking verspreiding van 
rook 

WRD > 30 minuten, volgens NEN 6075 Eventuele vermelding  

2.25 Inbraakwerendheid  Weerstandsklasse  2, volgens NEN 5096 Indien van toepassing: 
weerstandsklasse  2 

Beeldmerk van inbraakwerendheid 
overeenkomstig 6.2.10 

3.1 Bescherming tegen geluid van 
buiten 

Karakteristieke geluid-wering > 20 dB(A) 
volgens NEN 5077 

Geluidsisolatie ten minste 23 dB(A)   

3.6 Wering van vocht van buiten Waterdicht, volgens NEN 2778 Maximale toetsingsdruk 
overeenko mstig tabel 4 

In welke situatie en tot welke 
hoogte toepasbaar  

3.7 Wering van vocht van binnen Temperatuurfactor > 0,5 of 0,65, volgens 
NEN 2778 

Temperatuurfactor        > 0,5 of 0,65 Afhankelijk van gebruiksfunctie 

3.15 Beperking toepassing 
schadelijke materialen 

Volgens voorschriften ministeriële regeling  Voldoen aan voorschriften Vrij formaldehydegehalte < 10 mg 
per 100 gram droge stof toelaatbaar  

4.3 Vrije doorgang Breedte > 0,85 m, 
hoogte > 2,1 m (voor woonfunctie > 2,3 m), 
volgens NEN 2580 

Vermelding van afmetingen 
(breedte > 0,85 m en hoogte > 2,1 of 
2,3 m) 

Afwijking mogelijk bij toepassing in 
bestaande bouw 

4.4 Bereikbaarheid  Drempelhoogte < 0,02 m Drempelhoogte < 0,02 m (incl. 
eventuele slijtstrip < 0,02 m) 

 

5.1 Thermische isolatie Warmtedoorgangs-coëfficiënt < 4,2 W/m2 .K, 
volgens NEN 5128 

U = … W/m2.K 
(< 4,2 W/m2 .K) 

 

5.2 Beperking van luchtdoorlatend-
heid 

Luchtvolumestroom van het totaal aan 
gebieden en ruimten < 0,2 m3/sec, volgens 
NEN 2686 

Vermelding bijdrage van naden en sluit-
naden aan de luchtvolumestroom 
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WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 

1. Inspecteer bij aflevering van de onder "Technische 
specificatie" in attest K11304 vermelde producten of: 

 1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 
 1.2 het merk en de wijze van merken juist zijn; 
 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als 
  gevolg van transport en dergelijke. 
 
2. Controleer of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is. 

Raadpleeg hiertoe de door SBK gepubliceerde Nationale Gids 
voor kwaliteitsverklaringen voor de bouw, laatste editie. In 
twijfelgevallen Kiwa N.V. 

 
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 

overgaat, neem dan contact op met: 
1e Van Veghel Kunststofkozijnen B.V.te Schijndel en zo 
nodig met: 
2e Kiwa N.V. 

 4. Voor de opslag, het transport en de verwerking uit 
 overeenkomstig de onder "Verwerking"  (aanhangsel 
 V) genoemde bepalingen.  

 
 5. Neem de onder "Prestaties" (aanhangsel P) 

 genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. 
 
 Toelichting: 
 Door Kiwa N.V. wordt in het kader van deze 
 kwaliteitsverklaring geen controle uitgeoefend op de  
 montage van de kunststof gevelelementen conform  

BRL 0709 "NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor 
het KOMO® Procescertificaat voor de montage 
van kunststof gevelelementen”. 

  
 



Aanhangsel   V 
 
Gevelvullingen met Van Veghel kunststof gevelelementen 
 
Nummer : K4066/02  BLAD 1 
Uitgegeven d.d. : 2004-01-01 
Onderwerp : VERWERKING 
 
VERWERKING 
 
1. Transport en opslag 
Transport, opslag en verwerking dienen te geschieden 
overeenkomstig NPR 7058. In aanvulling hierop dienen de 
PVC-profielen tegen vocht en zonne-instraling te worden 
beschermd.  
De gevelelementen c.q. PVC-profielen mogen niet in contact 
komen met een ondergrond die met chemische middelen, zoals 
inpregneermiddelen, is behandeld. Bij plaatsing  tijdens de 
ruwbouw-fase dienen de elementen -tijdelijk- tegen 
beschadigingen te worden beschermd. 
 
2. Montage 
 
Algemeen 
De gevelelementen kunnen bij nieuwbouwprojecten tijdens of 
na de ruwbouwfase worden gemonteerd, dan wel in de fabriek 
in een geprefabriceerd (muur-) element worden opgenomen.  
 
Het gebruik van vuur en / of warmte, bij het aanbrengen en / 
of aanwerken van spouwslabben en dergelijke, in de nabijheid 
van de gevelelementen is niet toegestaan. 
 
Teneinde eventuele migratie in het PVC te voorkomen zullen bij 
de (muur-)aansluitingen en / of onderlinge verbindingen met 
bitumenhoudende materialen deze niet in contact komen met 
de kunststof gevelelementen. 
Om esthetische redenen dient voorkomen te worden dat kit en 
dergelijke de zichtzijde van de profielen (aan de binnen- en 
buitenzijde) besmetten. 
 
Stelkozijnen 
Bij toepassing van houten stelkozijnen worden deze uitgevoerd 
overeenkomstig NPR 3670. Bij stelkozijnen met triplex 
onderdelen voldoen deze aan NEN 3665, 4.2.1: "Triplex voor 
buitentoepassing". 
De stelkozijnen zijn op deugdelijke wijze aan het bouwkundig 
kader bevestigd.  
 
Naadafdichting 
De aansluitvoegen tussen gevelelement en omringende 
bouwconstructie worden van een dubbele dichting voorzien. 
Deze dichting wordt met elastisch blijvend materiaal gevuld en 
/ of afgedicht. 
De buitenzijde van de voeg kan met een dichtingsprofiel van 
synthetisch rubber worden afgedicht. Ten behoeve van de 
beluchting / ontwatering is het toegestaan deze dichting langs 
de onderdorpel, nabij de hoeken van het gevelelement, te 
onderbreken.  
 
Beglazen 
De elementen kunnen onbeglaasd of beglaasd door de produ-
cent op de bouwplaats worden afgeleverd. 
Indien er op de bouwplaats wordt beglaasd, dient dit te 
geschieden nadat het gevelelement, volgens voorschrift, in de 
gevelopening is gemonteerd (respectievelijk ingemetseld). 
De beglazing wordt in beide gevallen uitgevoerd volgens  
NPR 3577. 
 
Opmerking: 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar "VKG Kwaliteits-
voorschriften en -adviezen voor (de produktie en montage van) 
kunststof gevelelementen". 
 

3. Oppervlaktebehandeling 
Na montage is geen verdere afwerking noodzakelijk en 
zonder overleg met de producent niet toegestaan.  
 
4. Bevestiging voorwerpen 
Bevestiging van voorwerpen aan de kunststof 
gevelelementen is alleen toegestaan na overleg met de 
producent. 
 
5. Onderhoud 
 
PVC-profielen 
Reiniging van de PVC-profielen is mogelijk met 
huishoudelijke, vloeibare reinigingsmiddelen. Het gebruik van 
schurende, agressieve en/ of oplossende middelen (zoals 
wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, en dergelijke) is 
niet toegestaan. 
Voor hardnekkige vlekken zijn speciale reinigingsmiddelen in 
de handel die het PVC-oppervlak niet aantasten. 
 
Opmerking: 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar 'VKG 
Kwaliteitsvoorschriften en -adviezen voor (de produktie en 
montage van) kunststof gevelelementen'. 
 
Rubberprofielen 
Synthetische rubberprofielen mogen niet in contact komen 
met geconcentreerde reinigingsmiddelen zoals wasbenzine 
en spiritus of produkten op die basis samengesteld.  
 
Hang- en sluitwerk 
Voor blijvend goed functioneren van het hang- en sluitwerk 
wordt verwezen naar de (onderhouds-)specificatie van de 
betreffende fabrikant. 
 
6. Reparaties 
Reparaties zijn alleen toegestaan door of na overleg met de 
producent. 
 
7. Oplevering van het kunststof gevelelement 
Bij oplevering van het kunststof gevelelement moet door 
visuele beoordeling en inspectie vastgesteld worden dat de 
gevelelementen conform specificaties correct zijn 
geproduceerd (en gemonteerd) en tevens voldaan is aan de 
eisen zoals gesteld aan het eindprodukt. 
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 Attesthouder b.v. 

 Attestnr.: ATT’xx.xx.xxx 
 

 
4.    PRESTATIES 
 
4.1 PRESTATIES UIT OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 
 ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 
 
4.1.1 Sterkte van al dan niet beweegbare raamwerken en de bevestiging daarvan in een (bouwkundig) kader; BB-art. 2.1 
 Raamwerken in gevelelementen inclusief glas en/of panelen en de bevestiging van gevelelementen in de uitwendige 

scheidingsconstructies voldoen tot een rekenwaarde voor de windbelasting zoals aangegeven op de begeleidingsbon 
of tekening aan de eisen van het Bouwbesluit. Deze waarde bedraagt ten minste 1000 Pa. 

 Impliciet is hierbij rekening gehouden met horizontale belastingen door personen zoals geëist in 8.2.6 en 9.6 van  
 NEN 6702. 
 De raamwerken inclusief de bevestiging geschikt on als vloerafscheiding te dienen. 
 
4.1.2 Stijfheid van al dan niet beweegbare raamwerken en de bevestiging daarvan bij horizontale belasting; BB-art. 2.1 
 Stijlen en/of regels in raamwerken zullen bij belastingen overeenkomstig 2/3 maal de rekenwaarde voor de 

windbelasting geen grotere bijkomende doorbuiging vertonen dan max. 0,005 maal de maatgevende lengte van de 
overspanning met een maximum van 18 mm. De minimale belasting bedraagt 500 Pa. 

 
 BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 
 
4.1.3 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 
 De gevelvulling voldoet zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde ten minste aan klasse 4 van de bijdrage tot 

brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig NEN 6065. 
 
 BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 
 
4.1.4 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 
 De binnenzijde van de gevelvulling heeft, bepaald overeenkomstig NEN 6066, een rookdichtheid (van de 

rookproductie) van ten hoogste 10 m -1. 
 
 INBRAAKWERENDHEID; BB-Afd. 2.25 
 
4.1.5 Inbraakwerendheid; BB-art. 2.214 
 Gevelelementen bezitten overeenkomstig NEN 5096 inbraakwerende eigenschappen met een weerstandsklasse van 

ten minste 2, mits de gevelelementen zijn vervaardigd overeenkomstig de technische specificaties in het specifieke 
desbetreffende KOMO® Attest voor inbraakwerende gevelelementen. Gevelelementen die geïdentificeerd zijn volgens 
onderstaand model voldoen aan de gestelde eis. 

 
 Opmerkingen:  

1. Kozijnen ofwel vaste ramen bezitten eenzelfde weerstandsklasse voor inbraakwerendheid als de ramen en 
deuren vervaardigd uit hetzelfde profielsysteem, mits het kozijn is voorzien van isolerend dubbel glas, enkel 
glas of paneel met een weerstandsklasse van ten minste 2 volgens NEN-EN 356 en de glaslatconstructie 
inclusief de wijze van beglazen hetzelfde is als bij de inbraakwerende ramen en deuren. 

2. Gevelelementen met weerstandsklasse 2 voldoen tevens aan de eis volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
PKVW® ,    waarmee in het ontwerp wordt rekening gehouden 

 
4.2  PRESTATIES UIT OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 
 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB Afd. 3.1 
 
4.2.1 Karakteristieke geluidwering; BB-art. 3.1 
 De A-gewogen waarde voor luchtgeluidisolatie (Ra) van gevelvullingen bedraagt ten minste 23 dB(A), bepaald 

overeenkomstig NEN 5077. 
 
 WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6 
 
4.2.2 Waterdichtheid; BB-art. 3.22 
 De gevelvulling, met inbegrip van de aansluiting aan de aanliggende delen van de uitwendige scheidingsconstructie 

is waterdicht, overeenkomstig NEN 2778. Deze waarde echter niet hoger dan de maximale waarde, die in verband 
met waterdichtheid in tabel 4 voor de verschillende gevelelementen is vermeld.  

 
 In tabel 3 is de waarde van de toepassingsindicatie vermeld welke voor de verschillende windsnelheidsgebieden 

gehanteerd mag worden bij het bepalen van het toepassingsgebied van gevelvullingen met betrekking tot de 
waterdichtheid. 

logo 
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Tabel 3: 
toepassingsgebied van de gevelvulling, afhankelijk van de toepassingsindicatie, gerelateerd aan de hoogte van de dakrand. 
  
Hoogte dakrand 
boven maaiveld 

WINDSNELHEIDSGEBIED *) 

 I II III 
m1 onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 
8 250 100 200 100 150 100 
15 300 200 250 150 200 150 
25 400 300 300 250 250 200 
40 450 350 350 300 300 250 
80 550 500 450 400 350 350 
150 650 650 550 550 450 450 

 
Voor tussenliggende waarden (veelvouden van 50 Pascal) mag in verband met de hoogte rechtlijnig geïnterpoleerd  worden.  
 
 *) Voor indeling in windsnelheidsgebieden en het bepalen van het type omgeving, zie onderstaand figuur. 
 
 
 Figuur : verdeling van Nederland in windsnelheidsgebieden volgens NEN 6702 
 

 
 

 
  

Gebied 1:  Markermeer, de waddeneilanden en Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, 
Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam; 

 
Gebied 2:  Groningen, Friesland, Flevoland, de overige Noord-Hollandse gemeenten, Zuid-Holland en Zeeland; 
 
Gebied 3: Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. 
 
 
WERING VAN VOCHT VAN BINNEN; BB-Afd. 3.7 
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4.2.3 Temperatuurfactor; BB-art. 3.26 
  De temperatuurfactor van ondoorzichtige panelen bestemd voor toepassing in bouwwerken met een woonfunctie 

 bedraagt ten minste 0,65 (Rc ≥ 0,42 m2 K/W), bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
  De temperatuurfactor van ondoorzichtige panelen bestemd voor toepassing in bouwwerken zonder woonfunctie 

 voor zover grenzend aan verblijfsgebieden  bedraagt ten minste 0,50 (Rc ≥ 0,21 m2 K/W), bepaald overeenkomstig 
 NEN 2778. 

 
 BEPERKING TOEPASSING SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15 
 
4.2.4  Toepassing schadelijke materialen; BB-art. 3.106 
  De in gevelelementen toegepaste materialen voldoen aan de voorschriften. 
 
 BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.17 
 
4.2.5  Bescherming tegen ratten en muizen; BB-art. 3.114 
  Er bevinden zich in de gevelvulling, met inbegrip van de aansluitingen aan bouwkundige kaders van de uitwendige 

 scheidingsconstructie, geen onafsluitbare openingen breder dan 0,01 m. 
 

4.3  PRESTATIES UIT OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID 
 
 VRIJE DOORGANG; BB- Afd. 4.3 
 
4.3.1  Vrije doorgang; BB-art. 4.10 
  Deuropeningen hebben een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 

 2,1 m over die breedte, bepaald overeenkomstig NEN 2580.  
 Deuren bestemd voor toepassing in bouwwerken met een woonfunctie hebben een vrije doorgang met een breedte 

van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,3 m, bepaald overeenkomstig NEN 2580. 
 
 BEREIKBAARHEID; BB-Afd. 4.4 
 
4.3.2 Drempelhoogte; BB-art. 4.16 

 De drempelhoogte ter plaatse van de toegang van een woonfunctie of toegankelijkssector ten opzichte van de 
 vloer van een aangrenzende ruimte of het aansluitende terrein bedraagt ten hoogste 0,02 m. 

 

4.4  PRESTATIES UIT OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
 

 THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 
 
4.4.1 Warmtedoorgangscoëfficiënt; BB-art. 5.1 
 
4.4.1.1  De warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn, bepaald overeenkomstig NEN 5128 bedraagt ten 

 hoogste 4,2 W/m2K. 
 
4.4.1.2  De warmtedoorgangscoëfficiënt van gevelelementen, voorzien van normaal dubbelglas met een ruitafstand van ten 

 minste 6 mm en vervaardigd uit samengestelde profielen bedraagt ten hoogste 3,6 W/m2K. 
 
4.4.1.3  Wanneer in combinatie met glas een lagere warmtedoorgangscoëfficiënt, tevens thermisch verbeterde profielen 

 worden toegepast, mag voor het bepalen van de warmtedoorgangscoëfficiënt van gevelelementen, afhankelijk van 
 het toegepaste profiel en afhankelijk van het toegepaste glas, gebruik worden gemaakt van tabel 5 en 6 en de 
 daarbij behorende voorwaarden op blad 25. 

 
4.4.2  Luchtvolumestroom; BB-art. 5.8 
 
4.4.2.1  De bijdrage van de gevelvulling aan de luchtvolumestroom (bij een luchtdrukverschil van 10 Pascal als bedoeld in 

 het Bouwbesluit) bestaat uit drie bestanddelen:  
 

• de bijdrage van de naden is niet groter dan 0,1m3/h per m1 naad, bepaald overeenkomstig NEN 2686; 
• de bijdrage van de aansluitingen aan het omringende omringende bouwkundige kader van de uitwendige 

scheidingsconstructie is niet groter dan 0,1m3/h per m1 aansluiting, bepaald overeenkomstig NEN 2686; 
• de bijdrage van de sluitnaden is afhankelijk van de constructie van het beweegbare deel niet groter dan de 

waarde zoals aangegeven in tabel 4 en is in geen geval groter dan 9 m3/h per meter sluitnaad. 
 
4.4.2.2 De bijdrage aan de luchtvolumestroom bij extreme omstandigheden door naden en sluitnaden, bepaald 

overeenkomstig NEN 3660 bij toetsingsdrukken overeenkomstig die welke in verband met het 
windsnelheidsgebied daarvoor overeenkomstig tabel 2 in de norm moeten worden gehanteerd, is niet groter als de 
waarde als vermeld in tabel 4 en is tevens in absolute zin gelimiteerd tot een waarde gerelateerd aan het oppervlak 
van de gevelvulling in m³, als vermeld in tabel 4. 

 
 




















