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N I ET-CONSTRUCTI EVE TOEPASSI NGEN
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Uitgegeven:
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Vervangt:

31081/15

Producent
Houtgroep van Drimmelen B.V.

Menvedeweg 13
3336 LG ZWIJNDRECHT
Postbus 39
3330 AA ZWIJNDRECHT
Tel. (078) 610 72 07
Fax (078) 610 1 1 51
E-mail: info@drim.nl
Website: http://www.vandrimmelen.nl

Verklaring van SKH
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertifìcatie is op basis van BRL 2301 'Visueel gesorteerd naaldhout' d.d.02-02-2010
inclusief wijzigingsblad d.d. 01-09-2016, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het visueel gesorteerd naaldhout worden periodiek
gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart SKH dat;
. Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent geleverde visueel gesorteerd naaldhout bij
aflevering voldoet aan:
- de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specifìcaties;
- de in deze kwaliteitsverklaring en in de BRL vastgelegde producteisen.
Mits het visueel gesorteerd naaldhout voorzien is van het KOMO@-merk op een wijze als aangegeven in deze
kwal iteitsverklari ng.
De essentiële ken
het kwalite

zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, en de bijbehorende controle van
van deze kenmerken maken g een onderdeel uit van deze kwaliteitsverklaring

drs. H.J.O. van Doom, directeur

Voor SKH

is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl

Deze kwal

kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certifìcaat nog geldig is;
Gebruikers van d
raad pleeg h iertoe de S KH-website : http://www. skh. n l.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.
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VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT VOOR BOUWKUNDIGE
CONSTRUCTIEVE EN NIET.CONSTRUCTIEVE TOEPASSINGEN
1

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Ondenrerp
Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van visueel gesorteerd naaldhout voor
constructieve en niet-constructieve bouwkundige en niet-bouwkundige toepassingen.

1.2

Merken

1.2.1

Naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen wordt gemerkt met:
De aanduiding KOMO@ of het KOMO@-merk gevolgd door het kwaliteitsverklaring.
De uitvoering van het merk is als volgt:
- beeldmerk of woordmerk KOMO@;

-

kwaliteitsverklaring nummer 31081 ;
klimaatklasse l, ll of lll.
Plaats van het beeldmerk: op het pakket of op elk deel

1.2.2

Naaldhout voor niet-constructieve bouwkundige en niet-bouwkundige toepassingen wordt gemerkt met:
De aanduiding KOMO@ of het KOMO@-merk gevolgd door het kwaliteitsverklaring nummer.
De uitvoering van het merk is als volgt:
- beeldmerk of woordmerk KOMO@;

-

kwaliteitsverklaring nummer 31081 ;
kwaliteitsklasse A/B/C of D.
Plaats van het beeldmerk: op het pakket.

1.2.3

Specificatie aan de afnemer
Bij elke onder deze kwaliteitsverklaring geleverde partij hout wordt een schriftelijke specificatie aan de afnemer
verstrekt waarin wordt aangegeven :

'Naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen'

- de houtsoort;
- de afmetingen;
- de hoeveelheid;
- de klimaatklasse;

- het vochtgehalte, indien dit afwijkt van de betreffende norm.
of

'Naaldhout voor niet-constructieve bouwkundige en niet-bouwkundige toepassingen':

- de houtsoort;
- de afmetingen;
- de hoeveelheid;
- de kwaliteitsklasse

-

A/B/C of D;
het vochtgehalte, indien dit afwijkt van de betreffende norm.

2

PRODUGTKENMERKEN

2.1

Productkenmerken
Het vísueel gesorteerd naaldhout voldoet aan de in de BRL 2301 'Visueel gesorteerd naaldhout' vastgelegde
producteisen.

2.2

Kenmerken in de toepassing
Voor de prestaties van de met visueel gesorteerd naaldhout samengestelde bouwdelen wordt verwezen naar
het attest, nummer 31081 .
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3

TOEPASSI NGSVOORWAARDE N
lndien aan het naaldhout bewerkingen worden uitgevoerd door de leverancier, zoals verduuzamen,
vingerlassen, lamineren of brandvertragend behandelen, dan dienen deze bewerkingen te worden uitgevoerd
conform de eisen van de desbetreffende beoordelingsrichtlijn.
Bovenbedoelde bewerkingen mogen ook door derden worden uitgevoerd. Bij aflevering dient te worden
aangegeven ofextra bewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze bewerkingen hebben plaatsgevonden
op basis van de beoordelingsrichtlijnen voor deze bewerking. Een effectief middel om dit aan te tonen is het
uitvoeren van deze bewerking onder KOMO@-merk.

4

WENKEN VOOR DE AFNEMER

4.1

Algemeen

-

4.2

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.

Bij aflevering het visueel gesorteerd naaldhout inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen

als gevolg van transport en dergelijke

lndien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
Houtgroep van Drimmelen B.V. en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.
4.3

Kwaliteitsverklaring
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de
volledige kwal iteitsverklaring.

4.4

Toepassing en gebruik
Het visueel gesorteerd naaldhout is geschikt voor constructieve of niet-constructieve bouwkundige en
niet-bouwkundige toepassingen.

4.5

Geldigheidscontrole
Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.nl

