Verwerken van kunststof folie (BRL K537)

Kunststof folie verwerken tot vloeistofdichte constructies zoals bijvoorbeeld mestopslag of voor milieubescherming?
Met onze richtlijnen kunt u het verwerkingsproces op uw eigen bedrijf uitvoeren of op locatie. Het onderscheid 'eigen
bedrijf' of 'op locatie' wordt op het certificaat aangegeven, evenals voor welke toepassingen het certificaat geldig is.
Naast bovengenoemde toepassingen is het tevens geschikt voor: constructies in de bouw en voor de grond-, weg-, en
waterbouw.
Een overzicht van BRL K537 gecertificeerde bedrijven kunt u raadplegen via deze link. U kunt ook rechtsonder op deze
pagina kijken bij 'extra informatie'. Hier treft u in één oogopslag een klantoverzicht aan.

U bent...
Bent u verwerker van folie voor bijvoorbeeld constructies in de bouw, mestopslag, milieubescherming of voor de grond-, weg-, en
waterbouw? Of bent u bestekschrijver of een aannemer die foliewerken laten uitvoeren of een van hun opdrachtgevers? Dan wilt u
natuurlijk een folie die verwerkt is volgens goede richtlijnen en die voldoet aan gestelde kwaliteitseisen. Wij kunnen u helpen om uw
proces te certificeren. Onze experts op dit gebied kijken samen met u naar uw vraagstelling.

Uw eigen Kiwa keurmerk
De beoordelingsrichtlijn BRL K537 is een certificatieregeling voor het proces van het verwerken van kunststoffolie. Het certificaat
ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van grondstoffen, controles tijdens het verleggen van de folie
en aan het eindproduct. Het is een stappenplan van product- proces- en prestatie-eis. In uw offerte-aanvraag geeft u aan voor welke
specifieke materialen u gecertificeerd wilt worden. Daarnaast is het belangrijk dat wij weten of het een verwerkingsproces betreft op
uw eigen bedrijf of op een andere locatie. Met deze informatie kunnen wij u zo concreet mogelijk informeren.
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Nadat u onze offerte heeft goedgekeurd, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. Dit doen we door middel van
een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL K537. Is de
uitkomst positief dan ontvangt u een Kiwa certificaat. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKBregelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw proces voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop
vertrouwen dat uw proces hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit.

Extra audits
Het kan voorkomen dat een project zo specifiek is, dat u het nodig vindt om het aantal audits hiervoor uit te breiden. Dat is geen
enkel probleem. In overleg met ons breiden we op verzoek het aantal audits uit. U ontvangt dan een rapportage gekoppeld aan het
specifieke project.
Deze extra audits vallen weliswaar buiten het normale traject van inspecties, maar hebben toch dezelfde basis. Namelijk BRL K537.

Over Kiwa
Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en
internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging,
infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests,
inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.
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