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Betonmortel

Verklaring van SKG-IKOB

Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 1801 Betonmortel d.d. 16-03-2016 afgegeven conform het vigerende

Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde 

betonmortel bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat en de beoordelingsrichtlijn vastgelegde technische 

specificaties, mits betonmortel 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.
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE
De betonmortel voldoet aan:
- NEN-EN 206
- NEN 8005

2. PRODUCTSPECIFICATIE

Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C45/55

  in alle milieuklassen;

  in de consistentieklassen droog t/m zeer vloeibaar.

Betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies, sterkteklassen C20/25 t/m C35/45

Betonmortel – Levering op samenstelling

3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgeven op basis van BRL 9338 dient aanvullend, voor zover van toepassing,
te zijn aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

4. CERTIFICATIEMERK
Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 10 x 10 mm, 
moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gecertificeerde betonmortel.

Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7 van NEN-EN 206 genoemde gegevens. Indien betonmortel wordt 
afgehaald door derden, zijnde bedrijven die niet beschikken over een KOMO® productcertificaat voor betonmortel, is het
KOMO® productcertificaat van het producerende bedrijf geldig tot levering in het transportmiddel. Dit dient op de 
afleveringsbon te worden vermeld.

5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

 Bij aflevering inspecteren of:
- Het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
- De op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
- Het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
- Het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
- Voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder

"specificaties" genoemde normen.

 Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de 
certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met SKG-IKOB.

 Indien op de voorzijde van dit productcertificaat “betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de 
sterkteklasse …”is vermeld, wordt de gebruiker erop attent gemaakt dat dit productcertificaat geen uitspraak doet 
over de vloeistofdichtheid van de gerealiseerde betonconstructie.

 Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
 Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
 Het bewijsmiddel (afleveringsbon en KOMO® productcertificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. 

Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en KOMO® productcertificaat) ten minste 5 jaar ter 
beschikking houden voor inzage door bevoegd gezag. Dit Geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan
in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. VERORDENING BOUWPRODUCTEN
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de 
uitspraken in dit KOMO® productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct 
en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.
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