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Knauf gipskartonplaat

Knauf B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 10 januari 2017, afgegeven conform
het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de
certificaathouder geleverde Knauf gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan:
De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
mits de/het voorzien zijn/is van het KOMO®-merk op een wijze als 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.

473/170628

Luc Leroy
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

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL UTRECHT
Nederland
T
030-2473363
F
030-2410176
E
www.knauf.nl
I
info@knauf.nl

Productielokatie 1
Knauf B.V.
Innovatiepark 15
4906 AA Oosterhout
Nederland
T
030-2473311
F
030-2410176

Productielokatie 2
Knauf Gips K.G.
Holeburgweg 47
37627 Stadtoldendorf
Duitsland
T
00 49 5532 5002 0
F
00 49 5532 5002 30

Productielokatie 3
B. en N. Knauf en C° - Isolava G.C.V.
Ooigemstraat 12
B-8710 Wielsbeke
Belgïe
T
00 32 56 674420
F
00 32 56 674459

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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Knauf gipskartonplaat
1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Knauf Gipskartonplaten. De volgende typen worden geleverd onder dit KOMO®-productcertificaat:
- Knauf A-plaat (type A conform BRL 1009);
- Knauf DF-plaat (type DF conform BRL 1009);
- Knauf H1-plaat (type H1 conform BRL 1009);
- Knauf H2-plaat (type H2 conform BRL 1009);
- Knauf Stucplaat (type P conform BRL 1009);
- Knauf Greenboard (type FH2 conform BRL 1009);
- Knauf Diamondboard (type DFH2IR conform BRL 1009).

1.1.1

Vorm en samenstelling
Rechthoekige, vlakke gipskartonplaten bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en
langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten kunnen zijn uitgevoerd op één van de wijzen zoals hieronder zijn weergegeven:
- volle kant;
- halfronde kant;
- ronde kant;
- afgeschuinde kant;
- halfronde afgeschuinde kant;
- facetkant.
De typen horizonboard zijn tevens voorzien van een afgeschuinde kopse kant.

1.2

PRODUCTKENMERKEN
Het product voldoet aan de in BRL 1009 vastgelegde producteisen. In tabel 1 zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit
maken van dit KOMO productcertificaat. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.
Tabel 1: Overige productkenmerken (kenmerken (deels) op te nemen indien gewenst door producent)
Kenmerk

Bepalingsmethode

Waarde

Maattoleranties dikte

BRL 1009, 4.3.1

Dikte tot 18 mm:

/

Dikte ≥ 18.0 mm:

+/- 0,5 mm1)

/

+/- 0,04 * d1)

Maattoleranties breedte

BRL 1009, 4.3.1

+ 0 / - 4 mm

Maattoleranties lengte

BRL 1009, 4.3.1

+ 0 / - 5 mm

Haaksheid

BRL 1009, 4.3.2

≤ 2,5 mm /m

1)

1.3

Het maximale verschil in de dikte tussen de individuele metingen mag niet meer dan 0,8 mm bedragen.

MERKEN
De producten worden gemerkt met het KOMO® woord- of beeldmerk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

KOMO
KOMO woordmerk

KOMO beeldmerk

Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.
Verplichte aanduidingen:
 Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
 Plaattype
 Productiedatum;
 Nummer productielocatie:
- Knauf B.V.
: 02
- B. en N. Knauf en C° - Isolava G.C.V.
: 91
- Knauf Gips K.G., Stadtoldendorf
: 64
Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op de rugzijde van iedere gipskartonplaat en/of afleveringsdocumenten.

2.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
De gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in
acht:
- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in
de geldende technische documentatie van Knauf B.V. of de betreffende KOMO kwaliteitsverklaringen.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Knauf B.V..
Inspecteer bij aflevering 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.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Knauf B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.
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Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte
Prestatieverklaring.

