KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT
SKGIKOB.008912.03.NL
Uitgegeven op: 09-10-2019
Geldig tot: 09-10-2024

Vervangt: SKGIKOB.008912.02.NL
Uitgegeven: 01-07-2018

Certificaathouder
SIBELCO EUROPE MineralsPlus
Steengroeveweg 50
7101 PH WINTERSWIJK
T: +31 (0)543 561 461
E: info.mineralsplus@sibelco.com
I: www.sibelcomineralsplus.com

Productielocatie: SIBELCO EUROPE, Winterswijk.

Vulstof voor toepassing in beton en mortel
Product: Kalksteenmeel
Productnaam: Winfill 700

Verklaring van SKG-IKOB
Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 1804 Vulstof voor toepassing in beton en mortel d.d. 07-06-2019
afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de vulstof worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
geleverde vulstof bij aflevering voldoet aan:
de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;

de in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen;

mits de vulstof voorzien 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.
Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle
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TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp
Vulstof voor toepassing in beton en mortel.
Productkenmerken
De vulstof voldoet aan de in BRL 1804 vastgelegde producteisen.
Merken
De uitvoering van dit merk is als volgt:
De producten worden gemerkt met het onderstaande KOMO®-merk van ten minste 8x8 mm en het certificaatnummer op het
verlaaddocument van de op basis van BRL 1804 gecertificeerde vulstof.

Certificaatnummer: 008912

Op de afleveringsbon dient tevens duidelijk te worden aangegeven:
- naam en adres van de producent c.q. naam en adres van de leverancier en de producent;
- de productielocatie;
- soort en type vulstof;
- handelsnaam;
- serienummer van de afleverbon;
- unieke verwijzing naar het productspecificatieblad;
- wettelijke merken en KOMO® certificatiemerk;
- certificaatnummer;
- naam afnemer;
- datum van verzending;
- nummer van de relevante NEN-EN 12620 / NEN-EN 13139;
- wijze van aflevering.
Indien vulstof verpakt wordt afgeleverd dient de verpakking aan te geven:
- naam en adres van de producent c.q. naam en adres van de leverancier en de producent;
- de productielocatie;
- soort en type vulstof;
- handelsnaam;
- unieke verwijzing naar het productspecificatieblad;
- massa van de inhoud van de verpakking;
- wettelijke merken en KOMO® certificatiemerk;
- certificaatnummer.
2.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer 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 de certificaathouder en indien nodig met SKGIKOB.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte
Prestatieverklaring.

