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4 January 2022

L.S.
Enclosed an adapted comment version of BRL-K777. In the English and Dutch language
This new version was initiated by:

Kiwa: The lab. Technion's faced some contradictions
in the requirements and tests;

It was also preferred to bring the requirements and
tests in line with other comparable certification
schemes related to metallic couplings;

The suppliers/ applicants prefer a clear distinction
between repair clamps and repair couplings.

Deze nieuwe versie is tot stand gekomen op initiatief:

Kiwa lab medewerkers zie contradicties tegenkwamen
in eisen en testen;

Het bestande certificatieschema meer in lijn brengen
met al bestaande schema’s voor metalen koppelingen;

De leveranciers/ aanvragers hebben verzocht een
duidelijk onderscheid aan te brengen tussen
reparatieklemmen en reparatiekoppelingen.

The present title is: “repair clamps”

De oude titel was: “Reparatieklemmen”

The suggestion for the new title is: “repair clamps and
repair couplings”

Het voorstel voor de nieuwe titel is: “Reparatieklemmen en
– koppelingen”

Presently this evaluation guideline embodies the following

No distinction between repair clamps and repair
couplings.

De huidige versie van de BRL omvat::

Geen onderscheid tussen reparatieklemmen
en -koppelingen;

In this version the distinction between repair clamps and
repair couplings Is clarified by:

The requirement to bending is not applicable anymore
to repair clamps;

The requirements for the Technical product
information are adapted to the new requirements.

In deze aangepaste versie wordt het onderscheid
tussen -reparatieklemmen en -koppelingen nader
verduidelijkt:

De eisen aan buiging voor reparatieklemmen
zijn niet lang van toepassing;

De eisen aan de technische
productinformatie zijn daarop aangepast..
.
De bijgevoegde versie wordt ter kritiek
gepubliceerd per 1 februari 2022 tot en met 15
maart 2022.

Th enclosed version is published for a comment period of 6
weeks, starting 1 February 2022 up to and including 15
March 2022.
Please add your comments on the “comment form”

U kunt u commentaren opnemen in het
bijgevoegd “commentaarformulier”

You can sent the comment form to: nl.cla.dwp@kiwa.com

U kunt het commentaarformulier sturen aan:
nl.cla.dwp@kiwa.com

For your questions and remarks:
nl.cla.dwp@kiwa.com

Voor uw vragen en opmerkingen:
nl.cla.dwp@kiwa.com

