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Geachte directie, 
 
 
Op 21 juni 2018 is de herziene versie van BRL 1706 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het 
KOMO® productcertificaat voor met glasvezelwapening versterkt kunsthars 
verlengde/herstelde houten balken, kolommen en spanten’ aanvaard door de KOMO 
Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO. Met de aanvaarding is de 
BRL op onderdelen geactualiseerd. 
 
Ten aanzien van de producteisen in hoofdstuk 5 hebben er geen inhoudelijk 
wijzigingen plaatsgevonden en is het hoofdstuk geactualiseerd op de volgende punten: 

- Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen het verlengen/herstellen met 
kunstharsmortel voor gebruik in gebouwen (binnen, droog) en voor gebruik 
in de GWW-sector (buiten, nat); 

- De toelatingseisen en de eisen voor de periodieke controles zijn 
gespecificeerd op verzoek van KOMO; 

- Bij enkele producteisen is de grenswaarde toegevoegd, indien dit van 
toepassing is. 

 
Ten aanzien van de periodieke controle (hoofdstuk 7) en de proefstukken voor het 
bepalen van de afschuifsterkte (7.3): 

- In bijlage 1 van de BRL is omschreven waar proefstukken minimaal aan 
moeten voldoen. Het voorschrift in de vorige BRL was voor de praktijk te 
beperkend (te specifiek). Voor het testen maakt de vorm van de monsters 
niet uit en is besloten minimum adviesmaten te hanteren in plaats van een 
verplichte proefstukgrootte. De nieuwe bijlage 1 sluit daarmee aan bij de 
reeds gebruikelijke praktijk. 

 
Wij  verzoeken u kennis te nemen van deze verschillen en daar waar nodig door te 
voeren in uw kwaliteitssysteem. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij SKH-
projectleider Bas Holleboom. 
 
  



 

De overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe BRL is gesteld op 3 maanden en 
loopt af op 21-09-2018-. Vanaf deze datum dienen alle onder KOMO geleverde met 
glasvezelwapening versterkt kunsthars verlengde/herstelde houten balken, kolommen 
en spanten aan de nieuwe BRL 1706 te voldoen. 
Tijdens de overgangsperiode zullen de SKH controleurs beoordelen of u in staat bent 
om conform de nieuwe BRL te werken en te leveren. Aangezien er geen inhoudelijke 
wijzigingen zijn ten aanzien van de vorige BRL wordt niet verwacht dat er zich 
problemen zullen voordoen bij de certificaathouder. 
Deze controle zal samenvallen met de gebruikelijke jaarlijkse periodieke controles. 
 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u deze 
informatie aan de hiertoe binnen uw organisatie aangewezen medewerkers door te 
geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
SKH 
 
 
drs. H. J.O. van Doorn, directeur  
 
 


