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Voorwoord Kiwa 

Deze keuringseis (Engelse versie) is goedgekeurd door het College van Deskundigen 
productcertificatie GASTEC QA, waarin belanghebbende partijen op het gebied van 
gas gerelateerde producten zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 
uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze keuringseis bij. Waar in deze 
keuringseis sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee bovengenoemd 
college bedoeld.  
 
Deze keuringseis (Engelse versie) zal door Kiwa Nederland B.V. worden gehanteerd 
in samenhang met de GASTEC QA algemene eisen en het Kiwa Reglement voor 
certificatie.  
 
Deze keuringseis is een vertaling van de vastgestelde Engelse versie en is bedoeld 
als ondersteunend document. 
 

Kiwa Nederland B.V. 

Wilmersdorf 50  

Postbus 137 

7300 AC Apeldoorn 

 
Tel. 088 998 33 93 
Fax 088 998 34 94 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
 
© 2017 Kiwa N.V. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 
Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat 
een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Deze GASTEC QA keuringseis in combinatie met de GASTEC QA algemene eisen 
worden toegepast door Kiwa als basis voor afgifte en onderhoud van het GASTEC QA 
certificaat voor schuimvormende lekzoekmiddelen. 
 
Deze GASTEC QA keuringseis vervangt de GASTEC QA Keuringseis 120, 
schuimvormende lekzoekmiddelen, gedateerd 1 maart 1996 en concept januari 2016.  
 
Overzicht wijzigingen  

• Update naar het nieuwe format GASTEC QA Keuringseisen 

• Alle algemene eisen zijn verwijderd en opgenomen in het document GASTEC 
QA algemene eisen.  

• Tekstuele wijzigingen 

• Veranderingen van hoofdstukindeling 

• Toevoeging van referentie naar EN 14291 

• Paragraaf 4.4 is komen te vervallen uit 1996 versie 

• Paragraaf 4.5 uit 1996 versie wordt in EN 14291 door middel van andere 
methodiek bepaald  

De producteisen zijn gewijzigd 

1.2 Toepassingsgebied 
Deze keuringseis beschrijft de eisen voor lekzoekmiddelen voor het opsporen van 
gaslekken in metalen en kunststofconstructies binnen een temperatuur bereik van 0 °C 
tot 50 °C en een druk van 20 mbar tot 8 bar. Deze keuringseisen zijn van toepassing 
op lekzoekmiddelen die als gebruiksklare oplossingen verkrijgbaar zijn. 
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2 Definities 

In deze keuringseis zijn de volgende definities van toepassing: 
 
College van Deskundigen: het College van Deskundigen GASTEC QA 
 
Lekzoekmiddel: waterige oplossing met een geringe oppervlaktespanning, die door 
het vormen van bellen kleine hoeveelheden uittredend gas aantoont. 
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3 Producteisen 

3.1 Algemeen 
Het product moet voldoen aan EN 14291: Schuimvormende oplossingen voor 
lekdetectie op gasinstallaties. 
 
In tegenstelling tot EN 14291 hoeft aan de eisen van vriespunt, artikel 4.7, niet te 
worden voldaan. 
 
Met aanvulling van de in dit document genoemde artikelen 3.2 en 3.3 en hoofdstuk 4. 

3.2 Geschiktheid voor gebruik in combinatie met kunststof- en 
rubbermateriaal 
In aanvulling op artikel 5.2 van EN 14291 dient een rapport te worden overlegt waaruit 
blijkt dat het lekzoekmiddel geen negatief effect heeft op kunststof- en rubbermateriaal. 

3.3 Infraroodspectrum 
Een initiële infrarood analyse van het lekzoekmiddel moet worden bepaald. Deze 
analyse wordt gebruikt als vergelijking voor elke product controle. 
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4 Markering, instructies en verpakking  

4.1 Markering 
In aanvulling op artikel 7 van EN 14291 dient Gastec QA als naam of logo te worden 
gemarkeerd op het product. 

4.2 Instructies 
De leverancier dient instructies op te stellen en mee te leveren bij het product. Deze 
instructies dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld met hierin opgenomen dat 
het een Gastec QA gecertificeerd product betreft. Daarnaast dienen de instructies de 
informatie te bevatten zoals omschreven in artikel 7 van EN 14291. 

4.3 Verpakking 
Het product moet zodanig zijn verpakt dat vervuiling en beschadiging van buitenaf niet 
mogelijk is.  
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5 Kwaliteitssysteem eisen 

De leverancier dient een risico analyse van het product en van het productieproces, 
overeenkomstig artikel 3.1.1.1 en 3.1.2.1 van de algemene eisen GASTEC QA, op te 
stellen en beschikbaar te stellen voor inzage door Kiwa. 
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6 Samenvatting onderzoek en controle 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de testen welke worden uitgevoerd tijdens: 

• Het toelatingsonderzoek; 

• Het periodieke controleonderzoek; 

6.1 Testmatrix 
 

Omschrijving eis Artikel 
(EN 14291) 

Test in het kader van 

Toelatings- 
onderzoek 

Controleonderzoek 

Controle Frequentie 

Oppervlakte spanning 4.1 X   

Schuim stabiliteit 4.2 X X 1x / jaar 

Corrosiviteit 4.3 X   

pH-waarde 4.4 X X 1x / jaar 

Comptabiliteit met niet uithardende 

afdichtingsmaterialen en 

smeermiddelen 

4.5 X   

Ontvlambaarheid 4.6 X   

Toxicologische onschadelijkheid 4.8 X   

Markering 7 X X 1x / jaar 

Aanvullende GASTEC QA eisen    

Geschiktheid voor gebruik in 

combinatie met kunststof- en 

rubbermateriaal 

3.2 X    

Infrarood analyse 3.3 X X 1x / jaar 

Markering 4.1 X X 1x / jaar 

Instructies 4.2 X   

Verpakking 4.3 X    
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7 Lijst van vermelde documenten en 
bronvermelding 

7.1 Normen / normatieve documenten 
Alle verwijzingen in deze GASTEC QA keuringseis verwijzen naar de versie van het 
betreffende document volgens onderstaande lijst.  

 
EN 14291: 2004 Schuimvormende oplossingen voor lekdetectie op 

gasinstallaties 
  
  
  

 
 
 
 

 

 


