Wijzigingsblad BRL 1904
Cementgebonden mortels
Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring
Vastgesteld door College van Deskundigen Betonmortel en Mortels d.d. 19 november 2014.
Aanvaard door het Bestuur van de Stichting KOMO d.d. 13 december 2014.
Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 31 december 2014.

Geldigheid kwaliteitsverklaringen
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1904 d.d. 06 september 2013.
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op
1 januari 2015.

Gebruiksrecht
Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke
overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Omschrijving van de wijziging
Deze wijzigingen hebben betrekking op de implementatie van de consequenties van de Verordening
bouwproducten.

Voorblad:
Verwijder de tekst “Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 6
september 2013”

Voeg artikel 1.2 toe
1.2
Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)”
Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende
geharmoniseerde Europese normen van toepassing:
EN 1504-3: reparatiemortels
EN 13813: vloermortels en tegelmortels

Voeg artikel 1.3 toe
1.3
Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen
Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of
laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten
worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde
accreditatienorm, te weten:
 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria.
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden
overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA
een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op
het voor deze BRL vereiste onderzoek.
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de
accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

Voeg artikel 1.4 toe
1.4
Kwaliteitsverklaring
®
Op basis van de KOMO systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO
kwaliteitsverklaring voor productcertificatie verstrekt.
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen vermeld die voor
deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaring moet hiermee
overeenkomen.
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Wijzig in artikel 3.6.1 de verwijzing naar bijlage G in verwijzing naar bijlage F

5 BESLUIT BODEMKWALITEIT GERELATEERDE EISEN
Tekst is niet meer van toepassing.

Wijzig titel 6.2 “Producteisen in relatie tot CE markering” in:
6.2 Producteisen
Wijzig tekst in 6.2.3 “Productgroep 3: reparatiemortels” in:
6.2.3 Productgroep 3: reparatiemortels
Reparatiemortels dienen in overeenstemming te zijn met NEN-EN 1504-3.
Wijzig tekst in 6.2.4 “Productgroep 4: vloermortels en tegelmortels” in:
6.2.4 Productgroep 4: vloermortels en tegelmortels
Vloermortels en tegelmortels dienen in overeenstemming te zijn met NEN-EN 13813.
Bijlage D TOETSING VAN DE RESULTATEN VAN DE PRODUCTIECONTROLE
Voeg in bijlage D, Productgroep 2: Krimparme cementgebonden mortels, tabel 2.1 “troffel- en
ondersabelingsmortel” bij druksterkte, 7 dagen de volgende sterkteklasse toe:
K90 en K100

Wijzig in tabel 2 van artikel 7.4.2:
Apparatuur
Luchtmeter

Controleparameters
Juiste aanwijzing

Controlemethode
Interne methode

Frequentie
3-maandelijks

Registratie
Ja

Controleparameters
Juiste aanwijzing

Controlemethode
Interne methode

Frequentie
1 x per 6 maanden

Registratie
Ja

Naar:
Apparatuur
Luchtmeter

Verwijder bijlage F “Model tekst kwaliteitsverklaring”

Wijzig BIJLAGE G BEDRIJFSSPECIFIEKE KWALITEITSINFORMATIE
in BIJLAGE F BEDRIJFSSPECIFIEKE KWALITEITSINFORMATIE

Wijzig in bijlage G-voorbeelden, de verwijzing naar bijlage G in verwijzing naar bijlage F
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