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Mortels voor metselwerk
Lijmmortels voor baksteen
Omnifix PVM (type A, B of C) in de sterkteklasse M15
Verklaring van SKG-IKOB
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1905 Mortels voor metselwerk d.d. 08-08-2017 afgegeven conform het
vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij mortels voor metselwerk worden periodiek
gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de
producent geleverde mortel voor metselwerk bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde
technische specificatie, productkenmerken en eisen, mits de mortel voor metselwerk voorzien is van het KOMO-merk
op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.1

ONDERWERP
Mortels voor metselwerk.

1.2

PRODUCTKENMERKEN
De mortels voor metselwerk voldoen aan de in de BRL 1905 vastgelegde producteisen.

2.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied
staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
Om te bepalen of de uiterste grenstoestand van het metselwerk wordt overschreden moet het draagvermogen van de constructie
van metselwerk zijn getoetst conform 2.1 van NEN-EN 1996-1-1.

3.

MILIEUKUNDIGE KENMERKEN
De milieukundige productkenmerken zijn opgenomen in het NL-BSB productcertificaat van de op blad 1 vermelde certificaathouder.

3.1

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN
Onderstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten of
verpakkingen van gecertificeerde mortel voor metselwerk:

Tevens vermeldt elke afleverbon of verpakking de volgende gegevens:
 Fabrieksmerk of fabrieksnaam
 Productiecode of productiedatum
 De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
 De naam van de producent/leverancier
 De productielocatie
 De productnaam
 Productiecode of productiedatum
4.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificaties” vermelde producten of:
 Geleverd is wat is overeengekomen;
 Het merk en de wijze van merken juist is;
 De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport);
 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de op blad 1 vermelde
certificaathouder en zo nodig met SKG-IKOB;
 Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder;
─ Mortel voor metselwerk dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven
hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid
water in de mortel bereikt.
 De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of bijbehorende
verplichte Prestatieverklaring.

