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Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG

Bouke Meekma

Directeur Kiwa Nederland B.V.

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

Certificaathouder
Filigran.Trägers) steme GmbH & Co. KC
zappenberg er
3163j LEESE
DUITSLAND
Tel. +49 37 6792250
Fax +49 57 61,9225 10
info@fi1igran.de
www.filigran.de

Kiwa Ned€rland B.V.
Sir W. Churchil l- laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tet. O7O 414 44 OO
Fax O7O 4'14 44 2Q
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"A"seven 
op basis van BRL 0s01 "Betonstaal" d.d. 2010-0e-01, conform

het Kiwa-Reglement voor Froductc".tifi.uti".

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaaf dat het door de certificaathouder
geleverde betonst"aal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische
specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMOo-merk op een wijze als aangegeven in
dit productcertificaat.
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Betonstaal 8500A: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen
Betonstaal  B5OOA (ro l len) voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Nadere soecificatie
Staalaanduiding :  B500A
Product iewi jze :koudgeprof i leerd
Kenmidde l l i . i nen  :  @6 ,8 ,  1O  en  12  mm
Lever ingstoestand : ro l len

Merken
De producten worden voorzien van een label  waarop tenminste de volgende gegevens duidel i jk  en onui twisbaar z i in vermeld:
--  het  KOMO@-logo en het  cert i f icaatnummer,  z ie f iguur 1;
- -  de betonstaalaanduiding 85004;
--  d iameter;
- -  walskenmerk;
--  chargenummer/ro lnummer/product ienummer;
--  naam cert i f  icaathouder;
- -  BRL 0501 .

Plaats van het  label :  tenminste 66n label  oer ro l .

Het  mater iaal  wordt  voorz ien van het  volgende walskenmerk:
Op 66n r ibr i j  door middel  van weggelaten dwarsr ibben met de code l1-4l . .  Z ie f iguur 2.

Plaats van het  walskenmerk:  op onder l inge afstanden van a 1 m. De stand van de dwarsr ibben kan ook gespiegeld z i in aangebracht .
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WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:
-  geleverd is  wat is  overeengekomen;
-  het  merk en de wi jze van merken iu ist  z i jn;
-  de producten geen z ichtbare gebreken vertonen als gevolg van t ransport  en dergel i jke.

Indien u op grond van het  h iervoor gestelde tot  afkeur ing overgaat,  neem dan contact  op met:
-  F i l igran Trägersysteme GmbH & Co. KG
en zo nodig met:
-  Kiwa Neder land B.V.

Raadpleeg voor de. ju iste wi jze van opslag en t ransport  NEN 6722 en/of  NEN-EN 13670.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTENX

NEN 6008 Betonstaal
NEN 6722 Voorschrilten Beton - Uitvoering
NEN-EN 1 3670 Het vervaardigen van betonconstruct ies

* Voor de ju iste vers ie van de vermelde documenten wordt  verwezen na ar  het  laatste wi jz ig ingsblad bi j  BRL 0501 .
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