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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 
 
Deze nationale beoordelingsrichtlijn is door de certificatie- en attesteringsinstelling SKH conform het 
SKH Reglement voor Certificatie bindend verklaard en zal per 11-12-2012 worden gehanteerd voor 
het uitgeven van een KOMO®  productcertificaat ‘Niet- en semi filmvormende coatings op niet 
maatvast hout’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uitgever: 
 
Certificatie-en attesteringsinstelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD Wageningen 
Telefoon (0317) 45 34 25 
Fax (0317) 41 26 10 
E-mail mail@skh.org 
Website http://www.skh.org 
 
 
 
 
 
 
Certificatie- en attesteringsinstelling  SKH 
 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. 
  

mailto:mail@skh.org
http://www.skh.org/
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1. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED 

1.1 Algemeen 

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen 
geaccrediteerd voor NEN-EN 45011 en die hiervoor erkend zijn door de Raad voor 
Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van 
een productcertificaat voor niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout. De af 
te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO®-productcertificaat. 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en 
attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van 
certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- of 
attestteringsreglement van de betreffende instelling. 
 
In hoofdstuk 4 zijn niet-Bouwbesluit gerelateerde eisen vermeld.   
 
Het  techniekgebied van deze BRL is: E6 Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten met kozijnen 
voor alle toepassingen en alle uitvoeringen in hout. 
 
De beproevingsmethoden c.q. toetsingsmethoden zijn expliciet vermeld dan wel aangeduid 
door een verwijzing naar de bijlage, norm of ander aangewezen document. 
 

1.2 Toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op niet- en semi- filmvormende coatingsystemen 
zoals gedefinieerd in NEN-EN 927-1. Het betreft de klassen a, b en c zoals genoemd in 
paragraaf 4.2.1 in de NEN-EN 927-1. De verfsystemen kunnen worden toegepast bij het 
industrieel afwerken van niet maatvast hout. Het verfsysteem dient geschikt te zijn voor non-
stable toepassing zoals beschreven in tabel 1 van NEN-EN 927-1.  

  

1.3 Eisen aan certificatie- en attesteringsinstellingen 

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en 
attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van 
certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- of 
attestteringsreglement van de betreffende instelling   
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2 TERMEN EN DEFINITIES 

Coatingsystemen 
Coatingsystemen zijn onder te verdelen in deelsystemen en volledige systemen. 
 
Deel systemen 
Zijn systemen bestaande uit één of meerdere lagen die industrieel worden aangebracht en 
binnen 3 maanden na plaatsing op de bouw verder wordt afgewerkt, na bijwerking van 
beschadigingen, met minimaal 1 (kwast)laag met een totale droge laagdikte of met een 
opbrengst per m2 conform de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.  
De gewenste onderhoudsvrije periode is een zaak van afstemming tussen leverancier en 
afnemer. Om een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen is voor niet- en semi 
filmvormende coatings een minimale levensduur van 3 jaar vereist, waarbij jaarlijkse 
inspecties en bijwerken van beschadigingen in acht genomen worden. 
 
Volledig coatingsystemen 
zijn systemen bestaande uit één of meerdere lagen die industrieel worden aangebracht 
zonder dat op de bouwplaats nog een afwerking hoeft te worden aangebracht. De gewenste 
onderhoudsvrije periode is een zaak van afstemming tussen leverancier en afnemer. Om 
een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen is voor niet- en semi filmvormende coatings 
een minimale levensduur van 3 jaar vereist, waarbij jaarlijkse inspecties en bijwerken van 
beschadigingen in acht genomen worden. 
 
Als de aanvrager van een productcertificaat een langere periode in het certificaat 
opgenomen wil zien dan is dit mogelijk, mits onderbouwd met een evenredig langere 
beproeving van de buitenduurzaamheid. 
 
Aangezien de eisen aan het coatingsysteem in de vorm van prestaties in deze BRL zijn 
gedefinieerd, zijn er geen specifieke eisen opgenomen voor de minimale droge laagdikte of 
minimale opbrengst per m2, het aantal lagen en de applicatie omstandigheden. Hiervoor 
wordt verwezen naar de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder die tevens zijn 
opgenomen in het KOMO® productcertificaat . 
 
Niet maatvast hout: 
Niet maatvast hout is hout wat omschreven wordt als niet stabiel of semi stabiel hout zoals 
beschreven in NEN-EN 927-1. Te denken valt aan hout voor rabat, boeidelen en hout voor 
schuttingen.  
  



Nationale beoordelingsrichtlijn 0821  

Niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout   Pagina 6 van 20 

 

3 PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN TOELATING 

3.1 Start 

De aanvrager van een productcertificaat geeft aan of hij een deel of volledig coatingsysteem 
voor hout levert overeenkomstig de in hoofdstuk 4 genoemde specificaties. Hij verstrekt de 
nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de “technische specificatie” met daarin 
vermelding van: 

• toe te passen coatings per laag; 

• aantal lagen/arbeidsgangen waarin systeem moet worden aangebracht; 

• droge laagdikte of verbruik per m2 van het systeem en de individuele lagen; 

• visuele controle van ’verzadiging’ aan het oppervlak om te waarborgen dat sterk 
‘zuigende’ ondergronden niet te schraal worden afgewerkt; 

• applicatieomstandigheden. 
 
Hij geeft aan welke uitspraken in het productcertificaat moeten worden opgenomen en 
verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. Deze onderbouwing dient te worden getoetst 
door een onafhankelijk laboratorium met ter zake kundig personeel.  
 

3.2 Toelatingsonderzoek. 

De certificatie-attesteringsinstelling toetst of de in het productcertificaat op te nemen 
uitspraken in overeenstemming zijn met de eisen vermeld in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van 
deze beoordelingsrichtlijn.  
 

3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 

De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in 
overeenstemming is met hoofdstuk 7 van deze beoordelingsrichtlijn. 
 

3.4 Afgifte van het productcertificaat 

Het productcertificaat wordt in overeenstemming met de model kwaliteitsverklaring (zie 
www.komo.nl) afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (3.2) en de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van de aanvragen (3.3.) in positieve zin zijn afgerond. Het 
productcertificaat verklaart dat de niet- en semi filmvormende coatings voldoen aan de eisen 
zoals gesteld in hoofdstuk 4.  
 

3.5 Externe kwaliteitszorg 

Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend 
zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.2 van deze beoordelingsrichtlijn. 
  

http://www.komo.nl/
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4 PRODUCTEISEN 

4.1 Deel en volledig coatingsysteem 

4.1.1 Systeemopbouw 

Een coatingsysteem is opgebouwd zoals vermeld in de technische specificatie.  
 

4.1.2 Hechting  

De hechting na volledige droging, bepaald overeenkomstig § 5.1, bedraagt voor niet 
maatvast hout:  

• klasse 0-1, voor zowel hechting op substraat als tussen de lagen (intercoat 
hechting). 

 

4.1.3 Buitenduurzaamheid, natuurlijke verwering. 

De eisen voor de buitenduurzaamheid natuurlijke verwering na 36 maanden voor niet- en 
semi filmvormende coatings, bepaald overeenkomstig § 5.2.1, zijn in tabel 1 weergegeven. 
  
Tabel 1: Buitenduurzaamheid verwering niet- en semi filmvormende deel coatings na 36 
maanden 

Eigenschap Methode Eis 
Afbladderen  NEN-ISO 4628-5 Klasse 0 
Verkleuring  NEN-ISO 4628-6 Klasse 2 of volledig egale 

verkleuring op het paneel  
Hechting SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (droog) 
Overschilderbaarheid na 
beoordeling 

Verwerkingsvoorschrift 
leverancier 

Na schoonborstelen dient 
de ondergrond geschikt te 
zijn om een nieuwe coating 
aan te kunnen brengen 

Hechting na 
overschilderen 

SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (droog) getest 
na 1 week opslag bij 20oC 

  

4.1.4 Buitenduurzaamheid, versnelde verwering (QUV) (deel)systemen 

In afwachting van de natuurlijke buitenduurzaamheid resultaten uit § 4.1.3 kan de 
buitenduurzaamheid alvast bepaald worden conform NEN-EN 927-6 door de volgende 
combinaties van snelverwering. 
 
De eisen voor buitenduurzaamheid, versnelde verwering voor niet filmvormende 
deelcoatingsystemen na 2016 uur, bepaald overeenkomstig § 5.2.2, zijn in tabel 2 
weergegeven.  
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Tabel 2: Buitenduurzaamheid versnelde verwering na 2016 uur 

Eigenschap Methode Eis 
Afbladderen  NEN-ISO 4628-5 Klasse 0 
Verkleuring  NEN-ISO 4628-6 Klasse 2 of volledig egale 

verkleuring  
Hechting SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (nat en droog) 
Overschilderbaarheid na 
beoordeling 

Verwerkingsvoorschrift 
leverancier 

Na schoonmaken dient de 
ondergrond geschikt te zijn 
om een nieuwe coating aan 
te kunnen brengen 

Hechting na 
overschilderen 

SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (droog) getest 
na 1 week opslag bij 20oC 

 

4.2 Gewijzigde producten. 

Wijzigingen in de receptuur worden door de producent gedocumenteerd. Desgevraagd dient 
de producent de certificatie-instelling inzage te geven in deze documentatie. Van iedere 
wijziging in receptuur meldt producent dit aan de certificatie-instelling. 
 
Indien een ingrediënt meer dan 10% afwijkt ten opzichte van de receptuur zoals in het 
toelatingsonderzoek is vastgesteld dient de producent dit vooraf te melden bij de certificatie-
instelling vervolgens dient er een nieuwe beoordeling plaats te vinden.  
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5 BEPALINGSMETHODEN 

De combinatie van lagen wordt, voor het bepalen van de hechting, aangebracht en gedroogd 
bij de door de producent aangegeven minimale condities. 
Voor de overige testen worden de lagen aangebracht overeenkomstig de in de 
verwerkingsvoorschriften voorgeschreven condities. 
Het aantal lagen en de boven- en ondergrens van de laagdikte (opbrengst per m2) per laag 
dient hierbij door de aanvrager per laag te worden gespecificeerd.  
Voor alle eisen geldt dat de prestaties bij volledige systemen bepaald dienen te worden in de 
door aanvrager gespecificeerde meest kritische kleur.  
 
Voor de applicatie van het voor het onderzoek noodzakelijke materiaal moet gebruik 
gemaakt worden van industriële applicatie (spuiten voor spuitkwaliteit, dompelen voor 
flowcoatkwaliteit, etc.) waarbij de opbrengst per m2 door de leverancier wordt aangegeven. 

 

5.1 Hechting 

De hechting moet wordt bepaald overeenkomstig SKH-Publicatie 05-01.  
 

5.2 Buitenduurzaamheid 

De methoden om de buitenduurzaamheid natuurlijke resp. versnelde verwering zijn in tabel 1 
(blz 7) of tabel 2 (blz 8)  weergegeven. 
 

5.2.1 Natuurlijke verwering 

De buitenexpositie omvat geschaafd en fijn bezaagd Canadees Western Red Cedar waarop 
het (deel)verfsysteem wordt aangebracht. Het hout wordt geselecteerd uit foutvrije kwartiers 
gezaagde delen half-hout rabat voor de geschaafde kwaliteit en Zweeds rabat als 
fijnbezaagde kwaliteit. De kopse kanten van de panelen worden afgedicht met een 2 laags 
polyurethaan afdichtmiddel. De afmetingen van de 8 panelen zijn 900mm * werkbreedte. 
Het verfsysteem wordt aangebracht volgens voorschrift van de leverancier. Daarbij wordt het 
verbruik vastgelegd in grammen product per vierkante meter door middel van weging. 
In de buitenexpositie wordt als referentie onbehandeld Canadees Western Red Cedar in 
beide bewerkingen meegenomen. Dit wordt gedaan om het effect van de behandeling op 
met name barst- en scheurvorming en vergrijzing in kaart te brengen. 
De buitenexpositie word gedurende minimaal 3 jaar beoordeeld. De panelen worden onder 
een hoek van 90º geëxposeerd op het zuidwesten. Er worden drie herhalingen uitgevoerd. 
Tijdens de expositie wordt ieder kwartaal het houtvochtgehalte capacitief bepaald. Tevens 
worden de delen jaarlijks visueel geïnspecteerd op barst- en scheurvorming, afschalen, 
vergrijzing en oppervlakteschimmelvorming.  
 

5.2.2 Versnelde verwering 

Versnelde verwering moet worden bepaald overeenkomstig de bepalingsmethoden zoals 
opgenomen in NEN-EN 927-6. In tegenstelling tot NEN-EN 927-6 moeten geschaafde 
foutvrije Canadees Western Red Cedar paneeltjes gebruikt worden. De panelen zijn 
kwartiers gezaagd. De kopse kanten van de panelen worden afgedicht met een 2 laags 
polyurethaan afdichtmiddel. 
De afmetingen van de 4 panelen zijn 310mm * 74mm * 20mm ( +/- 2mm). 
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6 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

Bij aflevering van deel- en volledige coatingsystemen moeten verwerkingsvoorschriften 
worden meegeleverd. Hierin dienen ten minste de onderstaande punten verwerkt te worden: 

- transport en opslag; 
- droogcondities; 
- applicatiemethode. 
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7 EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM. 

7.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de producent 
 moet voldoen. 

 

7.2 Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product en voor de interne 
kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. 
 

7.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van het kwaliteitssysteem 
 

7.4 Kwaliteitssysteem  

7.4.1 Beheersing van documenten 

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door 
daartoe bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en 
goedgekeurd op geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet 
bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar 
zijn. De documenten dienen in het Nederlands dan wel in het Engels of Duits gesteld te zijn. 

 

7.4.2 Keuring en beproeving 

7.4.2.1 Interne Kwaliteitsbewaking 

De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de 
volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 
 - een ingangscontrole op de grondstoffen 
 - werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces) 
 - controle op het eindproduct 
 - de controle op de meetapparatuur 
 - klachtenregistratie. 
 

7.4.2.2 Registratie 

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een 
registratie te worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te 
worden bewaard 
 

7.4.2.3 Kalibratie 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks 
gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 
 

7.4.2.4 Toelevering 

Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere 
beoordelingsrichtlijn, moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. 
De ontvangen goederen moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden. 
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7.4.2.5 Laboratorium 

Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een 
uitgeruste (aparte) ruimte en over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. Bij 
gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn 
goedgekeurd. 
 
De monsters gebruikt voor keuring en beproeving zijn duidelijk geïdentificeerd. Eventuele 
beproevings-volgorde dient herkenbaar te zijn. 
 
De producent van dient te beschikken over de volgende apparatuur: voorbeelden 
  - thermostaatbad (of andere middelen om monsters te conditioneren) 
  - viscositeitsmeter 
  - pH-meter 
  - droogstoof 
  - weegschaal en balans 
  - stopwatch 
  - thermometers, inclusief een geijkte thermometer.   

7.4.2.6 Producten met tekortkomingen 

Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij niet 
aan de eisen voldoen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende 
maatregelen worden genomen. 
 

7.4.2.6 Productfile 

Van alle in de toelating vermelde producten dient een productfile te worden bijgehouden. 
Deze productfile dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: 
 
* de receptuur van het product; 
 
*    de te bepalen productspecificaties, de streefwaarden voor deze specificaties en de 
 maximaal toelaatbare afwijking hiervan, alsmede de gemeten waarden; 
 
*  de wijzigingen in de receptuur. 
 
De producent geeft zelf aan wat de streefwaarden zijn en wat de maximaal toelaatbare 
afwijking hiervan is. 
 

7.4.3 Klachtenbehandeling 

De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een 
klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het 
productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden 
aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door 
passende corrigerende maatregelen. 
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8 Merken 

De (verpakking van) onder productcertificaat geleverde niet- en semi filmvormende coatings 
dient leesbaar te zijn voorzien van het KOMO®-merk, vermeld in  
het KOMO® woord- of beeldmerk; minimaal 5mm groot  

• nummer (attest-met-)productcertificaat; 

• een chargenummer; 

• de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum in combinatie met de 
houdbaarheidstermijn; 

• toepassing product. 
 

Bovendien moet in de productdocumentatie van de producent ten minste de volgende 
informatie worden vermeld: 

• de giftigheidsaanduiding; 

• de verwerkingsvoorschriften (zie hoofdstuk 6). 
   
 
alsmede de informatie zoals: specificeren 
Toelichting: bij producten die op voorraad geproduceerd worden is een productie 
datum/batch systeem verplicht om igv klachten de relevante IKB registraties te kunnen 
raadplegen. 
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9 eisen te stellen aan de externe controle 

9.1 Algemeen 

De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het  
Productcertificatiereglement van de certificatie-instelling. 
 

9.2 Toelatingsonderzoek 

Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf 
voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn. Van het 
toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO® 
productcertificaat al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. 
 

9.3 Jaarlijkse controle 

De certificatie-instelling controleert, onaangekondigd, 1 keer per jaar of bij voortduring aan 
de technische specificatie wordt voldaan, of de productie in overeenstemming is met de door 
de producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en 
of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in hoofdstuk 7 
vastgelegde eisen voldoet.  
Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.  
Op advies van het College van Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op 
grond van argumenten bijgesteld worden. 
 
Ieder jaar dient/en monster(s) door de CI te worden getrokken voor nader onderzoek door 
een extern laboratorium. Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen extra monsters worden 
getrokken. De kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de producent 
 
Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. controlebezoeken door 
de certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar dienen 
de producten bij binnenkomst in Nederland te worden gecontroleerd. De producent is dan 
verplicht de verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te melden 
bij de certificatie instelling. 
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10 Eisen aan de certificatie-instelling 

10.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet voldoen aan de in NEN-EN 45011 gestelde eisen. 
Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de 
Raad voor Accreditatie of bezig met aanvraag procedure. 
 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 
In het bijzonder zijn dit: 
• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden 
naar: 
- De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 
- De uitvoering van het onderzoek; 
- De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 
• De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij 
gehanteerde controleaspecten; 
• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 
• De regels bij beëindiging van een certificaat; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie instelling. 
 

10.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 
beoordeling van de rapporten van keurmeesters/ laboranten 
- Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslissingen 
over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen 
• Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles. 

 

10.3 Kwalificatie-eisen 

Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, 
expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen: 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 
Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau 
 

- Productie en toepassing van coatings  of 
gelijkwaardig  

- Opleiding auditor ISO 9001 
- Tweejarige ervaring in de houtindustrie of 
daaraan gelijkwaardig 

Beoordelaar HBO-niveau - Bouwkundig of andere type opleiding of 
gelijkwaardig 
- Productie en toepassing van coatings 
- Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau 
in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-niveau  
 

- Managementervaring of gelijkwaardig 
- Certificatie of gelijkwaardig 
- Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 
- Kennis van relevante certificatiesystematiek 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 
ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
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10.4 Rapportage aan college van deskundigen 

De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: 
• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); 
• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; 
• Resultaten van de controles; 
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LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

NEN-EN 927-1:1996 Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor hout  voor 
buitengebruik - Deel 1: Classificatie en selectie 

NEN-EN 927-6:2006 Verven en vernissen - Deklaagmaterialen en deklaagsystemen  voor 
hout voor buitengebruik - Deel 6: Blootstelling van deklagen voor hout 
door kunstmatige verwering met gebruik  van fluorescerende UV 
lampen en water 

NEN-EN 45011:1998  Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie- systemen 
uitvoeren 

 

NEN-EN-ISO 4628-5:2003  Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van 
 verflagen - Aanduiding van de hoeveelheid en omvang van 
 gebreken en van de intensiteit van uniforme veranderingen - 
 Deel 5: Aanduiding van de mate van afbladderen 

NEN-EN ISO 4628-6:2011  Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafname van 
 verflagen - Aanduiding van de kwantiteit en hoeveelheid van 
 gebreken, en van de intensiteit van gelijkmatige veranderingen 
 in uiterlijk - Deel 6: Beoordeling van de mate van krijten met 
 tape-methode 

NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009 l Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 

Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar www.NEN.nl 

SKH-Publicatie 05-01: 2005 Bepaling van de hechting van verf op hout 

Voor de juiste datum van de SKH-Publicaties wordt verwezen naar www.SKH.org  
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Bijlage 1 - Model KOMO® productcertificaat 

 
Logo van bevoegde accreditatie instantie Ruimte voor logo CI 

KOMO® productcertificaat  

 
CI gegevens 
 

 

NIET- EN SEMI FILMVORMENDE 
COATINGSYSTYMEN OP NIET 
MAATVAST HOUT 

Nummer: 
Uitgegeven: 
Vervangt: 

Producent   Fabriek te  Importeur 
 
«Naambedrijf» 
«Adres_email» 

 

 
 
Verklaring van (naam CI) 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0812 ‘Niet- en semi filmvormende coatingsystemen op niet maatvast 
hout’, d.d. xxxx  afgegeven conform het (naam CI) Reglement voor Certificatie. 
 
(Naam CI) verklaart dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde 
coatingsystemen voor niet maatvast hout bij voortduring voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde 
technische specificaties, mits de coatingsystemen voor niet maatvast hout voorzien zijn van het KOMO®-merk op 
een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 
 
Voor (naam CI)        XXXXXX, directeur 
 
Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 
 
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.  
 
Dit productcertificaat bestaat uit XXX bladzijden. 

 
  

Halfproduct 

Beoordeeld is: 
 kwaliteitssysteem 
 product 
Periodieke controle 

 

 

http://www.komo.nl/
http://www.skh.org/
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1 PRODUCTSPECIFICATIE  
 

1.1 Technische specificatie 
De gecertificeerde niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout zijn bedoeld voor toepassing 
op hout dat zich kenmerkt in niet- en semi stabiel. Te denken valt aan rabat, boeidelen en hout voor 
schuttingen. De toegelaten producten dienen vorstvrij te worden opgeslagen. 
 

1.1.1 Deel coatingsysteem 
Coatingsystemen voldoen aan BRL XXX ‘Niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout'. 

Omschrijving coatingsysteem Meest kritische kleur Ondergrond en evt. 
opmerkingen 

Proces- 
parameters  
zie bijlage 

 * **  

*  De kritische kleur is de lichtste kleur die binnen dit productcertificaat valt. 
** Bovenstaande coatingsystemen zijn getest op Canadees Western Red Cedar Zweeds fijn bezaagd en 
geschaafd rabbat. De levensduurverwachting van het coatingsysteem kunnen afhankelijk van de 
ondergrond hoger of lager zijn.  
 

1.1.2 Volledige coatingsysteem 
Coatingsystemen voldoen aan BRL XXX ‘Niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout'. 

Omschrijving coatingsysteem Meest kritische 
kleur 

Ondergrond en evt. 
opmerkingen 

Nummer 
verwerkingsvoorschrift 

 * **  

*  De kritische kleur is de lichtste kleur die binnen dit productcertificaat valt. 
** Bovenstaande coatingsystemen zijn getest op Canadees Western Red Cedar Zweeds fijn bezaagd en 
geschaafd rabbat. De levensduurverwachting van het coatingsysteem kunnen afhankelijk van de 
ondergrond hoger of lager zijn.  
 
 
 

1.2 Merken 
De verpakking van het coatingsysteem dient te worden voorzien van: 

 - woordmerk KOMO® of beeldmerk;  
 - nr. «Certificaatnummer»; 

-  een chargenummer; 
- de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum. 
 
Bovendien moet in de productinformatie ten minste de volgende informatie worden vermeld: 
- de giftigheidsaanduiding; 
- de verwerkingsvoorschriften. 
 

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER  
 
2.1 Bij aflevering inspecteren of: 
 - geleverd is wat is overeengekomen; 

- de productinformatiebladen zijn ontvangen; 
- de merken en de wijze van merken juist zijn; 

- - verwerkingsvoorschriften beschikbaar zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden 
opgenomen met: 
 

«Bedrijf» 
 

en zo nodig met: 
de certificatie instelling (naam CI) 
(adres CI) 
(tel CI) 
 

2.2 Productcertificaat 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar 
van het volledige productcertificaat. 
 

2.3 Toepassing en gebruik 
De producten zijn bestemd voor toepassing in o.a. rabat, boeidelen en hout voor schuttingen. 
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2.4 Geldigheidscontrole 

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org en of 
Stichting KOMO, www.KOMO.nl. 
 
 

 

http://www.skh.org/

