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Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof
VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat
verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken"
aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K536 D
"Kunststofleidingsystemen van PE-X voor warm en koud drinkwater" d.d. 06-11-2009, inclusief
wijzigingsblad d.d. 10-03-2015.

Luc Leroy
Kiwa

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een Kiwa gecertificeerd
kunststofleidingsysteem.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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MAINCOR Rohrsysteme GmbH

Sir Winston Churchilllaan 273

& Co. KG

Silbersteinstraße 14

Postbus 70

97424 SCHWEINFURT

2280 AB RIJSWIJK

Duitsland

Tel. 070 414 44 00

T

+49 (0)97 21 / 65977 - 185

F

+49 (0)97 21 / 65977 - 285

Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl

130902

www.kiwa.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:
• kwaliteitssysteem
• product
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Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof
PRODUCTSPECIFICATIE
Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof bestemd voor het transport van koud- en verwarmd drinkwater, conform
beoordelingsrichtlijnen BRL-K536 A t/m H.
De afmetingen van de buis zoals opgenomen in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat
Enkele mantelbuis, binnendiameter in mm
16
19
20
23
29
36
Duo mantelbuis “Twinpipe”, binnendiameter in mm
2 x 20
Duo mantelbuizen zijn twee mantelbuizen van gelijke diameter die in de lengterichting met elkaar verbonden zijn.

MERKEN
De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.
De mantelbuizen worden voorzien van de volgende merken:
•
KIWA (Kiwa® woordmerk);
•
fabrieksnaam, handelsnaam, logo, certificaatnummer van de mantelbuis of certificaatnummer van het bijbehorend attest
(systeem) certificaat.
De wijze van merken is als volgt: duidelijk en duurzaam op onderlinge afstanden van ten hoogste 2,5 m.
Indien “buis in buis” wordt geleverd, mogen de merken op een label worden aangebracht.

LOGISTIEK
Productie en assemblage van het systeem is vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

TOEPASSING EN GEBRUIK
De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingsystemen voor het transport van koud en verwarmd
drinkwater.

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:
• MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG
en zo nodig met:
• Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

