Rubber afdichtingsringen

We zien het niet, maar ze zijn er wel: afdichtingsringen van elastomeer voor verbindingen in water- en rioolbuizen. De
afdichtingsringen kunnen niet zomaar gebruikt worden. De geharmoniseerde Europese norm EN 681-1 beschrijft de
eisen voor afdichtingen van gevulkaniseerde rubber in buisverbindingen voor waterleidingen. Wij kunnen u helpen uw
ringen te certificeren volgens de gestelde eisen.

U bent...
Bent u producent van rubber afdichtingsringen, maar uw product is nog niet gecertificeerd? Volgens de Europese regelgeving voor
bouwproducten (Construction Products (CPR) Regulation 305/2011/EC) dienen deze afdichtingen aantoonbaar te voldoen aan de
eisen volgens deze norm. Tevens is CE-markering verplicht. Onze experts hebben kennis van zaken op dit gebied en helpen u graag
bij het verzorgen van de certificering van gevulkaniseerde rubber afdichtingen in de volgende watertoepassingen:
Kiwa certificaat voor afdichtingen in drinkwatertoepassingen, beoordelingsrichtlijn BRL K17504.
KOMO certificaat voor afdichtingen in leidingen voor rioolwater, drainage, stadsverwarming,
vloerverwarming, beoordelingsrichtlijn BRL 2013.
Kiwa MPA Bautest certificaat voor keuringen en inspecties voor rubber afdichtingen in afvalwaterleidingen, gebaseerd op
EN 681-1.

Eisen onderdelen samengestelde producten
De EN 681-1 wordt ook vaak als basis gebruikt voor het stellen van eisen aan onderdelen van rubber in samengestelde producten.
Voor de certificering van samengestelde producten kan gebruik worden gemaakt van onze bestaande beoordelingsrichtlijnen, zodat
de toepassing van gecertificeerde rubber producten verzekerd is. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
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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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