EN 10210-1: Warmvervaardigde buisprofielen voor constructies
van ongelegeerd fijnkorrelig staal

Bent u producent of leverancier van warmvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van
ongelegeerde en fijnkorrelige staalsoorten binnen Europa? Dan bent u verplicht om een factory Production Control
(FPC) certificaat te hebben en uw producten met CE te labelen op basis van EN 10210-1. Kiwa kan voor u de factory
production control (FPC) certificatie verzorgen.

Inhoud norm
EN 10210 betreft warmvervaardigde buisprofielen voor constructies van ongelegeerd fijnkorrelig staal. Hierover kan een CE
markering worden verkregen. Deze markering is in Europa verplicht. Het is daarom voor u erg handig om te hebben.
De EN 10210 bestaat uit twee delen:
Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden;
Deel 2: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen.

Voor wie?
Bent u een producent van warmvervaardigde buisprofielen? Dan is dit certificaat voor deze norm iets voor u! U bent namelijk
wettelijk verplicht dit te voorzien van een CE-markering. Deze markering moet ook beschikken over een aantal verplichte
documenten om dit te onderbouwen.

Wanneer is het nodig?
Elke producent in Europa dient zijn producten te voorzien van een CE-markering. Dat geldt dus ook voor warmvervaardigde
buisprofielen
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Processtappen
Bent u van mening dat deze norm voor u geschikt is? Dan zult u eerst een aantal stappen moeten doorlopen voordat u het certificaat
hierover kan bemachtigen. De volgende stappen zijn van toepassing:
Ga bij uzelf na welke prestatiekenmerken van de norm u wilt verklaren. Daarna moet u een FPC, fabrieksproductie
beheersingssysteem, opstellen. Ook moet u eventuele initiële type testen (ITT) laten uitvoeren. Dat is een keuring van de
prestaties van producten. U kunt hierna een offerte bij Kiwa aanvragen.
Er vindt een toelatingsonderzoek door Kiwa plaats. Hierin worden een aantal zaken beoordeeld.
Als alles volgens de eisen is, ontvangt u na afronding van het onderzoek uw certificaat.
Om kwaliteit te kunnen garanderen vinden er regelmatig controleonderzoeken plaats. Kiwa komt dan eens per jaar langs op de
productielocatie. Er wordt dan gecontroleerd of er nog op de voortgeschreven wijze wordt geproduceerd.
Heeft u vragen over het proces? Neem gerust contact met ons op!
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