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VERKLARING VAN KIWA  
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL  1401-02, " Geribbelde draineerbuizen 
van PVC-U " d.d. 2007-10-15 afgegeven door Kiwa, conform het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent 
vervaardigde geribbelde draineerbuizen van PVC-U bij voortduring voldoet aan de in dit 
productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits de geribbelde draineerbuizen 
voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 
 

 
Bouke Meekma 
Directeur Kiwa N.V. 
 

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit. 
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PRODUCTSPECIFICATIE 
 
Afmetingen 
Produktielocatie Enkhuizen, Nederland. 
Nominale buitenmiddellijn in mm: 50, 60, 65, 80 en 100. 
Perforatietype: A. 
 
Produktielocatie Bad Zwischenahn, Duitsland. 
Nominale buitenmiddellijn in mm: 50, 60, 65, 80, 100 en 125 
Perforatietype: A. 
 
Merken 
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk 
De uitvoering van dit merk is als volgt: 
Onuitwisbare opdruk. 
Plaats van het merk: doorlopend op elke buis. 
 
Aan elke buis is een weerbestendige label aangebracht waarop de volgende verplichte aanduidingen op duidelijk wijze zijn 
aangebracht: 

- beeldmerk KOMO en certificaatnummer; 
- fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk; 
- de aanduiding “PVC-drainage”; 
- nominale buitenmiddellijn in mm; 
- perforatietype A of B; 
- lengte van de buis in m; 
- produktieperiode (desgewenst in code aangebracht); 
- extrudernummer (desgewenst in code aangebracht); 

 
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
 
De produkten zijn bestemd voor het afwateren of infiltreren van gronden. 
De produkten zijn bestemd voor gebruik in combinatie met: 

- cilindrische moffen van ongeplastificeerd PVC met klikverbinding volgens BRL 1404; 
- cilindrische moffen van PE, PP en mengsel daarvan met klikverbinding volgens BRL 1410; 
- eindbuizen van ongeplastificeerd PVC volgens BRL 1405; 
- eindbuizen van PE, PP, en mengels daarvan volgens BRL 1410. 

 
Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarde in acht: 

- de verwerkingsrichtlijen van de producent. 
 
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:  
- Pipelife 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. 
 
 


