23
CE-markering, Prestatieverklaring,
Specificatieformulieren en KOMO
- de verschillen op een rij Sinds 2013 is de Construction Products
Regulation (CPR) van kracht. Deze
Europese wet heeft betrekking op
bouwproducten. De producteigenschappen van bouwproducten zijn de
zogenoemde 'essentiële
kenmerken'. Wanneer een bouwproduct
onder een (geharmoniseerde) Europese
productnorm valt moet de fabrikant CEmarkering toepassen en een Prestatieverklaring (DoP) opstellen.
Metselbaksteen is een van deze
producten met een Europese norm.
Prestatieverklaring
De Prestatieverklaring, in het Engels
Declaration of Performance DoP
genoemd, wordt door de fabrikant bij
levering van de baksteen ter beschikking
gesteld, bijvoorbeeld via de website.
De Prestatieverklaring wordt na productie opgesteld omdat per productie
verschillen kunnen optreden in de
waarden van producteigenschappen.
Zekerheid daarover is er pas na
productie. De Prestatieverklaring hoort
bij de geproduceerde baksteen.
CE-markering
De CE-markering wordt door de
fabrikant van de metselbaksteen
opgesteld aan de hand van de Prestatieverklaring. Deze wordt op of bij het
bouwproduct of met de afleverdocumenten meegeleverd.
Essentiële kenmerken
Op de Prestatieverklaring en CEmarkering staan de essentiële
kenmerken/eigenschappen van de
metselbaksteen. Dat mag uitsluitend
voor de eigenschappen die in de norm
EN 771-1 beschreven staan (in Annex
ZA.1). Andere eigenschappen, hoe
belangrijk dan ook voor de afnemer,
mogen niet op de Prestatieverklaring en
de CE-markering!

Voor hulp bij en vragen over
de Prestatieverklaring en
CE-markering heeft de
Europese commissie in april
2016 een brochure opgesteld waarin het
stap-voor stap toelichting geeft. Zie
https://www.rijksoverheid.nl/documente
n/rapporten/2016/04/28/rapport-cemarkering-voor-bouwproducten-stapvoor-stap
Andere belangrijke eigenschappen
Naast de eigenschappen die op de
Prestatieverklaring vermeld staan kan de
producent communiceren over andere
eigenschappen. Bijvoorbeeld over een
hogere vorstdooiweerstand (vorstklasse
D) of eigenschappen voor specifieke
toepassingen zoals precisiemetselwerk
en de kromheid van de steen. Dit kan
door middel van bedrijfsspecifieke
informatie in brochures en op websites,
maar ook met zogenaamde ‘Specificatieformulieren’. Deze handelsinformatie kan
vóór levering van het product worden
afgegeven.
Specificatieformulieren
Voor een eenduidige communicatie over
alle belangrijke eigenschappen van de
metselbaksteen zijn in de Beoordelingsrichtlijn voor metselbaksteen BRL 1007
twee zogenaamde ‘Specificatieformulieren BRL 1007 metselbaksteen’
opgenomen. Het ene formulier kan
worden gebruikt voor het verstrekken
van informatie (“informatief”), het
andere voor het specificeren van
producten als onderdeel van een
bindende overeenkomst
(“overeenkomst”).
KOMO productcertificaat
Voor producten die voldoen aan de eisen
opgenomen in de beoordelingsrichtlijn
BRL 1007 Metselbaksteen wordt het
KOMO productcertificaat afgegeven. Zie
http://www.skgikob.nl/downloads/beoor
delingsrichtlijnen.html
Velp, juli 2016
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Specificatieformulier BRL 1007 Metselbaksteen
De specificatieformulieren ‘informatief’ en ‘overeenkomst’ zijn opgenomen in BRL 1007.

