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VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is op basis van BRL 5610 "Kunststofleidingsystemen van PE-X/Al bestemd
voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen" d.d. 1 juni 2008, (inclusief eventueel
wijzigingsblad d.d. 7 juni 2012) afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
geleverde fittingen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische
®
specificaties, mits fittingen voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit
productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa

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.
Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd
kunststofleidingsysteem.
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.
Staarten 2
5281 PL BOXTEL
Nederland
Tel. +31 0411-674725
Fax +31 0411-685050
info@conval.nl

www.conval.nl

Beoordeeld is:
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product
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PRODUCTSPECIFICATIE
De volgende producten behoren tot dit certificaat.
Omschrijving

Product nummer

Afmetingen

Fibex drukring

3101.16.00
3101.20.00

16 x 2
20 x 2

Fibex klemring

3102.16.00
3102.20.00

16 x 2
20 x 2

Fibex doorverbinder

3110.16.16
3110.20.20

16 x 2
20 x 2

Fibex koppeling

3111.16.21
3112.16.22
3111.20.31

16 x 2 – G ½ Bi
16 x 2 – G ½ Bui
20 x 2 – G ¾ Bi

Fibex kniekoppeling

3140.16.16
3140.20.20

16 x 2
20 x 2

Fibex t-koppeling

3160.16.16.16
3160.20.20.20

16 x 16 x 16
20 x 20 x 20
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TOEPASSING EN GEBRUIK
De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor warm water distributie bij een maximale werkdruk van 6 bar
en een maximale werktemperatuur van 90°C.

MERKEN
De fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:
 KO (indien niet mogelijk op alleen de kleinste verpakkingseenheid)
 fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
 nominale buitendiameter in mm van de bijbehorende buis;
 productie code.
Plaats van de merken: op elke fitting.
De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
 KOMO (of KOMO® woordmerk);
 fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat, overeenkomstig
de markering op de bijbehorende buis;
 nominale buitendiameter en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis.
Plaats van de merken: op elke verpakking.
De uitvoering van merken is als volgt:
 onuitwisbaar;
 na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
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:
 Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.
en zo nodig met:
 Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO
productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende
verplichte prestatieverklaring..
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