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Beugels van kunststof bestemd voor
waterleidingbuizen
VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

EFCO Befestigungstechnik AG
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken"
aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K506 "Beugels
van kunststof bestemd voor drinkwaterbuizen van koper of kunststof" d.d. 01-02-2012.

289/171015

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
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• product
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Beugels van kunststof bestemd voor waterleidingbuizen
PRODUCTSPECIFICATIE
Beugels van kunststof bestemd voor waterleidingbuizen, overeenkomstig BRL-K 506.
De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Tabel 1
Type
Clic
nominale maat
in mm
8

Geschikt voor buizen
met buitenmiddellijn
(mm)

10

9,5 t/m 11,8

12

12 t/m 14

15

15 t/m 16,5

17

17 t/m 19

20

19,5 t/m 22

22

22 en 23

25

25 t/m 28

28

28 t/m 31

32

32 t/m 35

36

35,5 t/m 39,5

40

40 t/m 43,5

47

46,5 t/m 50,5

51

51 t/m 54

8 t/m 9,5

MERKEN
De producten worden gemerkt met het Kiwa®-keur.
De merken en aanduidingen moeten op deugdelijke, duidelijke en op duurzame wijze op elke beugel en op de productverpakking zijn
aangebracht. De beugels worden minimaal voorzien van de volgende merken:
•

woordmerk Kiwa *;

•

fabrieksnaam, handelsnaam;

•

nominale buitendiameter in mm van de buis waarvoor zij bestemd zijn;

•

productiecode.

Het merken met BRL-K 506 is optioneel.
*) Op kleine beugels kunnen in overleg met Kiwa bepaalde merken op de (kleinste) verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK
De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de bevestiging van koud- en warmwaterleidingen van koper en kunststof met
genormaliseerde buitenmiddellijnen van 8 t/m 54 mm.

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:
• EFCO Befestigungstechnik AG
en zo nodig met:
• Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

