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Betonmortel op basis van geo-polymeer

Theo Pouw B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Dit innovatiecertificaat is op basis van iBRL 8803 "Betonmortel op basis van geo-polymeer" d.d.
30-09-2020, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:
Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:
• De in dit innovatiecertificaat vastgelegde technische specificatie;
• De in de iBRL vastgelegde producteisen,
mits het afleveringsdocument voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit
innovatiecertificaat.
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Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Dit innovatiecertificaat is opgenomen op de websites van de Stichting KOMO (www.komo.nl en www.komo-online.nl).
Gebruikers van dit innovatiecertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is.
Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa Nederland BV: www.kiwa.com.
Certificaathouder
Theo Pouw B.V.
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Tel. 030-2425262
Fax 030-2425242
info@theopouw.nl
www.theopouw.nl

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle
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Betonmortel op basis van geo-polymeer
1
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Dit innovatiecertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonmortel op basis van geo-polymeer.
De volgende producten vallen onder dit innovatiecertificaat:
•
•
•
•
•

2

Betonmortel geleverd op prestatie-eisen.
Betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies.
Betonmortel voor beton met staalvezels.
Zelfverdichtende betonmortel.
Betonmortel voor lichtbeton.

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met:
•

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

K106476
•
•
•
•

De naam van de producent/leverancier
De productielocatie
De productnaam
Productiecode of productiedatum

3
PRODUCTKENMERKEN
Het product voldoet aan de in iBRL 8803 vastgelegde eisen.
4
TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgeven op basis van BRL 5077 dient aanvullend, voor zover van toepassing, te zijn
aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
5
WENKEN VOOR DE AFNEMER
Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
•
•
•

geleverd is wat is overeengekomen;
het merk en de wijze van merken juist is;
de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
• Theo Pouw B.V.
en zo nodig met:
• Kiwa Nederland B.V.
Indien op dit innovatiecertificaat “betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies” is vermeld, wordt de gebruiker erop attent
gemaakt dat dit productcertificaat geen uitspraak doet over de vloeistofdichtheid van de gerealiseerde betonconstructie.
Controleer of dit innovatiecertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

