Kiwa Water Certificering en Testen voor Chemicaliën en
Waterzuiveringsinstallaties

Chemicaliën en installaties die worden gebruikt voor de behandeling en/of productie van drinkwater kunnen worden
getest en gecertificeerd met het Kiwa Water keurmerk om drinkwater van hoge kwaliteit te garanderen.

Voor wie is Kiwa Watermark certificering en testen bedoeld?
Certificering en testen van chemicaliën en installaties voor drinkwaterproductie isrelevant voor drinkwaterbedrijven en
waterzuiveringsbedrijven.

Over Kiwa Watermark voor chemicaliën en installaties
Kiwa Water keurmerk gecertificeerde chemicaliën en installaties garanderen dat wordt voldaan aan de eisen van Nederlandse en
internationale normen voor drinkwaterproductie. De Kiwa Watermark beoordelingsrichtlijnen omvatten alle eisen die door de markt
en overheid worden gesteld aan producten die in contact komen met drinkwater: zowel de particuliere, functionele eisen als de
publieke, hygiënische eisen.

Kiwa Watermark certificering beoordelingsrichtlijnen
Apparatuur voor drinkwaterbehandeling (BRL-K14022)
Kiwa Watermark certificering volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL K14022 geldt voor producten die bestemd zijn voor toepassing
in drinkwater- en warm tapwaterinstallaties met een maximale werkdruk van 1 Mpa.
De producten in deze BRL mogen niet worden gebruikt in het kader van legionellapreventie zoals beschreven in het
Drinkwaterbesluit.
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De beoordelingsrichtlijn BRL K14022 is een certificatieschema voor apparatuur voor het conditioneren van drinkwater en/of warm
tapwater.
Download Beoordelingsrichtlijn BRL-K14022 (Engels)

Membraanfiltratie elementen voor de behandeling en/of productie van drinkwater (BRL-K14037)
Kiwa Watermark certificering volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL K14037 geldt voor membraanfiltratie-elementen die bestemd
zijn voor elke behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of ander ruw water dat wordt gebruikt voor de productie van
drinkwater, tot het punt waarop het drinkwater beschikbaar komt voor consumptie.
De beoordelingsrichtlijn BRL K14037 is een certificatieschema voor het Kiwa productcertificaat voor 'membraanfiltratie-elementen
voor de behandeling en/of productie van drinkwater'.
Download Beoordelingsrichtlijn BRL-K14037 (Engels)

Kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorziening (BRL-K15001)
Kiwa Watermark certificering onder Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL K15001 is van toepassing op de gehele keten van
drinkwaterchemicaliën, vanaf de productie(proces) van de chemicaliën tot en met het gebruik in een zuiveringsstation van een
drinkwaterbedrijf. De leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde drinkwaterchemicaliën, de vervoerder voor
de kwaliteit van het vervoer ervan.
De beoordelingsrichtlijn BRL K15001 is een certificatieschema voor het Kiwa procescertificaat voor het vervoer van
drinkwaterchemicaliën, aan te duiden als het Kiwa ATD.
Download Beoordelingsrichtlijn BRL-K15001

Certificaten voor drinkwaterchemicaliën (BRL-K15003)
Kiwa Watermark certificering onder Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL K15003 geldt voor producten die bedoeld zijn om te worden
gebruikt voor de behandeling en/of productie van water bestemd voor menselijke consumptie, met inbegrip van
Chemicaliën voor corrosie- en kalkbestrijding.
Chemicaliën voor ontharding, coagulatie, flocculatie en pH-aanpassing.
Ontsmettings- en oxidatiechemicaliën.
Alle andere speciale chemicaliën die bij de drinkwaterbehandeling worden gebruikt.
Niet-chemische producten zoals geactiveerde koolstof.
De beoordelingsrichtlijn BRL K15003 is een certificatieschema voor het Kiwa productcertificaat voor producten die worden
toegepast voor de behandeling en/of productie van drinkwater.
Download Beoordelingsrichtlijn BRL-K15003 (Engels)
Neem contact op met onze certificatie-experts op dit gebied om uw vraag te onderzoeken en samen met u de juiste oplossing te
vinden om het Kiwa Water keurmerk te behalen.

Kiwa Watermark certificeringsproces
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Kiwa Water Mark

Zoek gecertificeerde bedrijven en organisaties
Zoek op bedrijfsnaam, plaats, norm, BRL en/of certificaatnummer met deze zoekfunctie op de website van Kiwa Nederland.
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