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VERKLARING VAN KIWA  

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1410 "Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en 

eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan" d.d. 9 oktober 2013, afgegeven conform het Kiwa-

Reglement voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder 

geleverde geribbelde draineerbuizen van PE, PP en mengsels daarvan bij aflevering voldoen aan 

de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de geribbelde 

draineerbuizen van PE, PP en mengsels daarvan  voorzien zijn van het KOMO
®
-merk op een 

wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

 

 
Luc Leroy 

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. 
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PRODUCTSPECIFICATIE 
 
Technische specificatie van het product 
 
Afmetingen 
Geribbelde draineerbuizen met een nominale middellijn van 50, 60, 65, 80, 100 en 125 mm behoren tot dit certificaat.  
 
Merken 
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk 
De uitvoering van dit merk is als volgt: 
De buizen worden doorlopend gemerkt met de fabrieksnaam of het gedeponeerd handelsmerk, alsmede het woordmerk KOMO. 
 
Aan elke buis dient een weerbestendig label te zijn aangebracht waarop de volgende merken op een duidelijke en onuitwisbare wijze zijn 
aangebracht: 

 beeldmerk KOMO en certificaatnummer; 

 fabrieksmerk of gedeponeerd handelsmerk; 

 de aanduiding “PE” of “PE/PP” afhankelijk van het gebruikte materiaal, met als toevoeging “Ry-“ in het geval van 
gerecycled materiaal wordt toegepast; 

 de nominale buitenmiddellijn in mm; 

 de nominale breedte van de perforaties in mm; 

 de lengte van de buis in m; 

 BRL 1410; 

 Productiedatum, ploegnummer, extrudenummer en grondstofbesteknummer, eventueel in code aangebracht. 
 

 

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

 cilindrische moffen van ongeplasticeerd PVC met klikverbinding volgens BRL 1404; 

 cilindrische moffen van PE, PP en mengsels daaran met klikverbinding volgens BRL 1410; 

 eindbuizen van ongeplasticeerd PVC volgens BRL 1405; 

 eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan volgens BRL 1410. 
 
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:  
- Grainplastics B.V.  
en zo nodig met: 
- Kiwa N.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
 
NEN 1234  
 
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1410 

 


