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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 

 

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in samenwerking met alle certificaathouders. Deze 

beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH waarin belanghebbende 

partijen op het gebied van deze beoordelingsrichtlijn zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 

uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze beoordelingsrichtlijn 

sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

 

Deze beoordelingsrichtlijn zal worden gehanteerd door certificerende instellingen, die hiervoor een 

licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun van toepassing zijnde 

reglement. In dit reglement is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificerende instelling wordt 

gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Een onderzoek voor de verkrijging van het productcertificaat 

• De externe controles t.b.v. een afgegeven productcertificaat. 

 

Deze beoordelingsrichtlijn is gewijzigd omdat door nieuwe ontwikkelingen van materialen (kunsthars) er 

nieuwe toepassingsgebieden bijgekomen zijn. Vanuit het verleden is het verlengen/herstellen van balken, 

kolommen en spanten toegepast in gebruiksklassen 1 en 2 (conform NEN-EN 335), droog en onder dak. 

Omdat er ook toepassingen in gebruiksklassen 3, 4 en 5 (buiten bovengronds en in grond- en 

(zee)watercontact) zijn bijgekomen is er voor gekozen om deze apart te behandelen binnen de 

beoordelingsrichtlijn. 

 

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 1706 “Door middel van kunsthars en glasvezelwapening 

verlengde/herstelde houtconstructies” d.d. 09-09-2010. 

 

 

 

 

Uitgever: 

 

Certificatie-instelling SKH 

Postbus 159 

6700 AD Wageningen 

Telefoon  (0317)453425 

E-mail  mail@skh.nl 

Website  www.skh.nl 

 

 

 

 

 

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen 

de uitspraken in het op basis van deze beoordelingsrichtlijn afgegeven KOMO® productcertificaat niet worden 

gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende 

verplichte prestatieverklaring. 

 

© Certificatie-instelling 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. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De in deze beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die  

hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie en die een licentieovereenkomst hebben  

met de Stichting KOMO, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q de 

instandhouding van een KOMO® productcertificaat.  

 

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- 

instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals 

vastgelegd in het algemene certificatiereglement van de betreffende instelling.  

 

Het techniekgebied van deze BRL is: E8 Houtachtige bouwdeelsystemen. 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

De voorliggende beoordelingsrichtlijn (BRL) en het productcertificaat hebben betrekking op 

houten balken, kolommen en spanten welke zijn verlengd en/of hersteld met glasvezelwapening 

versterkte kunsthars en bedoeld om te worden toegepast in bestaande bouw, zoals omschreven 

in termen en definities. 

 

Verlenging en/of herstel van houten balken, kolommen en spanten met glasvezelwapening 

versterkte kunsthars betreft een percentuele vervanging van de originele houten balken, 

kolommen of spanten (tot maximaal 50% van het origineel, ten opzichte van het gehele houten 

element), waarbij na verlenging en/of herstel wederom aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het repareren van houten balken, kolommen en spanten 

in (historische) gebouwen (in principe binnen en beschut, “droge” verlijming) en tussen 

repareren van houten balken, kolommen en spanten in de grond-, weg- en waterbouw (in weer 

en wind en in grond-, zoet- en zeewatercontact, zie hoofdstuk 4, “natte” verlijming). 

 

Vanuit het verleden is het verlengen/herstellen van balken, kolommen en spanten toegepast in 

gebruiksklassen 1 en 2 (conform NEN-EN 335), droog en onder dak. Omdat er ook 

toepassingen in gebruiksklassen 3, 4 en 5 (buiten bovengronds en in grond- en 

(zee)watercontact) zijn bijgekomen is er voor gekozen om deze apart te behandelen binnen de 

beoordelingsrichtlijn. 

1.3 Geldigheid 

Vanaf publicatie van de BRL 1706 door SKH kunnen KOMO® productcertificaten worden 

afgegeven op basis van deze beoordelingsrichtlijn. 

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 1706 “Door middel van kunsthars en 

glasvezelwapening verlengde/herstelde houtconstructies” d.d. 09-09-2010. 

Nieuwe certificaten kunnen na publicatie niet meer op basis van de oude BRL worden 

afgegeven. De productcertificaten die op basis van de vervangen beoordelingsrichtlijn zijn 

afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 21-09-2018 . 

 

De geldigheidsduur van het productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan worden 

beperkt (beëindigd) door: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen 

 

In het geval (tijdelijk) geen productieprocessen worden uitgevoerd kan bij een stop langer dan 

12 maanden, op verzoek van de certificaathouder, de geldigheid (tijdelijk) worden opgeschort. 

Een opschorting van de geldigheid kan door de certificatie instelling voor maximaal 1 jaar 
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worden verleend. Een opschorting kan door de certificatie instelling worden verlengd onder 

voorwaarde dat de totale duur van opschorting niet meer is dan 2 jaar. 

Echter bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voor de aanvang van de 

productieprocessen middels een extra periodieke beoordeling te worden nagegaan of het 

productcertificaat kan worden behouden. 

Bij een opschorting langer dan 2 jaar zal de certificatie instelling het productcertificaat moeten 

intrekken. 

1.4 Relatie met de Europese Verordening Bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is geen 

geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing. 

1.5 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen 

Indien door een aanvrager (producent/leverancier) rapporten van onderzoeksinstellingen of 

laboratoria worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn 

wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die 

voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te 

weten:  

 

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen  

- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren  

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria  

- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren . 

 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat 

voor het betreffende onderwerp (d.w.z. voor de bij het onderwerp behorende (test)normen) kan 

worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere 

accreditatieinstelling. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-

instelling zelf verifiëren of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 Productcertificaat 

Op basis van de KOMO®-systematiek, die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn, 

wordt de volgende kwaliteitsverklaring afgegeven: 

• KOMO® productcertificaat, voor private eisen, voor één of beide toepassingen: 

  - voor toepassing van het product in gebouwen; 

  - voor toepassing van het product in de grond-, weg- en waterbouw. 

 

Op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl) staat het modelcertificaat vermeld dat 

voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven productcertificaten moeten 

hiermee overeenkomen. 

 

Vanuit het verleden is het verlengen/herstellen van balken, kolommen en spanten toegepast in 

gebruiksklassen 1 en 2 (conform NEN-EN 335), droog en onder dak. Omdat er ook 

toepassingen in gebruiksklassen 3, 4 en 5 (buiten bovengronds en in grond- en 

(zee)watercontact) zijn bijgekomen is er voor gekozen om deze apart te behandelen binnen het 

productcertificaat. 
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2. TERMEN EN DEFINITIES 

Voor begrippen die samenhangen met certificatie wordt verwezen naar de website van stichting 

KOMO® (www.KOMO.nl) en het reglement van de certificatie-instelling. 

 

Product: 

Met glasvezelwapening versterkte kunsthars verlengde/herstelde houten balken, kolommen en 

spanten. 

 

De producent: 

De houder van het KOMO® productcertificaat. 

 

Verlengde houten balk, kolom en/of spant: 

Over verlenging wordt gesproken in geval van aangetaste balkkopeinden waarbij tot 1 m lengte 

aangetast hout geheel wordt verwijderd en weer wordt aangeheeld met glasvezelwapening 

versterkte kunsthars tot de oorspronkelijke lengte. 

 

Herstelde houten balk, kolom en/of spant: 

Over herstellen wordt gesproken wanneer slechts een deel van de houten balk, kolom en/of 

spant ten opzichte van de doorsnede wordt vervangen. 

 

Voor overige termen en definities wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen (zie 

hoofdstuk 9 van deze beoordelingsrichtlijn). 

 

 

 

http://www.komo.nl/
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3. TOELATINGSONDERZOEK 

Voor de met aanvrager vrijwillig af te sluiten certificatieovereenkomst wordt voor de afgifte van 
het productcertificaat een toelatingsonderzoek uitgevoerd. 

3.1 Start van het onderzoek 

De aanvrager van het productcertificaat geeft aan volgens welke technische specificatie de met 

glasvezelwapening versterkt kunsthars verlengde/herstelde houten balken, kolommen en 

spanten worden geleverd. Daarnaast geeft hij aan welke toepassingsgebieden en welke 

uitspraken hierover in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen. Ten behoeve van de 

op te nemen uitspraken levert de aanvrager de onderbouwing van die uitspraken. 

3.2 Toelatingsonderzoek voor het KOMO® productcertificaat 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® productcertificaat voert de certificatie-instelling 

onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

• Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij 

nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze 

beoordelingsrichtlijn; 

• Bepaling van de overige productkenmerken. 

De certificatie-instelling toetst de opgegeven prestaties. Vastgesteld moet worden in hoeverre 

wordt voldaan aan de prestaties zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 van deze 

beoordelingsrichtlijn. 

3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® productcertificaat voert de certificatie-instelling 

onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

• Beoordeling van het productieproces 

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema 

• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures 

De certificatie-instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. 

Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen 

zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van deze beoordelingsrichtlijn. 

3.4 Verlening KOMO® productcertificaat 

De resultaten van het toelatingsonderzoek worden vastgesteld in een rapport dat wordt 

voorgelegd aan de beslisser. 

Na afronding van het toelatingsonderzoek voor het KOMO® productcertificaat worden de 

resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het 

KOMO® productcertificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of 

onderzoeken nodig zijn voordat het KOMO® productcertificaat kan worden verleend. 

3.5 Externe kwaliteitscontrole 

Na afgifte van de kwaliteitsverklaring wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend 

zoals beschreven in hoofdstuk 7. 
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4. EISEN IN DE TOEPASSING 

4.1 Prestaties in de toepassing 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn zijn er ten aanzien van de prestaties in de toepassing 

geen eisen gesteld aan het eindresultaat. 

4.2 Prestatie-eisen vanuit het Bouwbesluit 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn zijn er ten aanzien van het Bouwbesluit geen eisen 

gesteld aan het eindresultaat. 

4.3 Prestatie-eisen vanuit het Besluit Bodemkwaliteit 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn zijn er ten aanzien van het Besluit Bodemkwaliteit geen 

eisen gesteld aan het eindresultaat. 
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5. PRODUCTEISEN 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen kunsthars, elk geschikt voor het 

in combinatie met glasvezelwapening verlengen/herstellen van houten balken, kolommen en 

spanten in bepaalde specifieke toepassingsgebieden, zoals deze zijn gedefinieerd volgens de 

gebruiksklassen volgens NEN-EN 335, en zoals vermeld in tabel 1. Het onderscheid wordt 

gemaakt doordat de kunsthars geschikt is voor verlijming van droog of nat hout. 

 

Tabel 1: Onderscheid in toepassingsgebieden voor houten balken, kolommen en/of spanten  op basis van 

gebruiksklassen (GK) conform NEN-EN 335. 

Houten balken, kolommen en/of spanten volgens BRL 1706  

Toepassingsgebied Gebruiksklasse 

GK (NEN-EN 335) 

Omschrijving Kunstharstype 

(historische) gebouwen 
GK 1 Binnen, onder dak, droog. Droge 

GK 2 Onder dak met sporadische benatting. verlijming 

 GK 3 Buiten bovengronds in weer en wind.  

grond- weg-  

en waterbouw 

GK 3 Buiten bovengronds in weer en wind. Natte  

GK 4 In grond- en zoetwatercontact. verlijming 

GK 5 Zeewatercontact.  

 

Voor gebruik in (historische) gebouwen (“droge” verlijming) moet aan alle producteisen van 

hoofdstuk 5 worden voldaan. 

 

Voor gebruik in GWW geldt dat de producteisen omschreven in 5.5.1 en 5.5.3 niet hoeven te 

worden aangetoond en dat voor 5.5.2 een beperkte aantoonbaarheid (indicatief) geldt. 

 

Melding van veranderingen 

Producteigenschappen kunnen worden beïnvloed door verandering van grondstoffen en 

halffabricaten waarmee de verlengde en/of herstelde verbinding. Alle veranderingen aan 

grondstoffen en halffabricaten moeten eerst door de Certificatie Instelling worden getoetst en zo 

nodig moeten prestatie-eisen opnieuw worden aangetoond vooraleer de grondstoffen en 

halfabricaten in de praktijk kunnen worden toegepast. 

 

Toelatings- en certificeringsonderzoek 

In tabel 2 staat weergegeven welke producteisen worden bepaald in het vooronderzoek en 

welke voor het certificeringsonderzoek periodiek worden bepaald. 

 

Tabel 2: Toelatings- en certificeringsonderzoek producteisen. 

Paragraaf Producteis Toelatingsonderzoek Certificeringonderzoek 

(periodiek, 1 jaar) 

 

5.1 

 

Kunsthars 

 

X 

 

X 

5.2 Glasvezelbewapening X X 

5.3 Toeslagstoffen X X 

5.4.1 Buigsterkte X  

5.4.2 Afschuifsterkte X X 

5.5.1 Sterkte bij brand X  

5.5.2 Bijdrage tot brand X  

5.5.3 Rook X  

 

5.1 Producteis: kunsthars 

Aangetoond dient te worden of de kunsthars geschikt is voor het droog of nat verlijmen van hout 

dan wel voor beide. De sterktegegevens van de kunsthars betreffen het ongewapende 

materiaal. 
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Aangetoond dient te worden dat de kunsthars de volgende fysische eigenschappen bezit. 

Dit kan op basis van de door de producent/fabrikant verstrekte informatie. 

• Druksterkte: minimaal 10 N/mm2; 

• Buigsterkte: minimaal 35 N/mm2. 

 

Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de testen zijn uitgevoerd met droog of met nat verlijmd hout en of de 

kunsthars voldoet aan de in de BRL gestelde eisen. 

 

Het is mogelijk beide systemen onder één certificaat te laten vallen, er wordt per kunsthars één 

certificaat uitgegeven. Zomer- en wintervarianten (afhankelijk van de verwerkingstemperatuur) 

voor hetzelfde type verlijming (nat of droog) vallen wel onder één certificaat. 

 

Indien er voor het verlijmen van de staven in het hout en het vormen van verlengde/herstelde 

houten balken, kolommen en spanten verschillende kunstharsen worden gebruikt moet hiervoor 

voor elk product apart de producteisen worden vastgesteld. 

 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt de productnaam van de kunsthars en of de kunsthars 

geschikt is voor het verlengen of herstellen van houten balken, kolommen en/of spanten met 

hout onder droge condities of geschikt is voor verwerking van hout onder natte condities en de 

daarbij behorende gebruiksklassen conform NEN-EN 335. 

 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt de door de fabrikant/producent opgegeven waardes 

voor druksterkte en E-modulus voor de kunsthars. 

In geval de kunsthars geschikt is voor gebruik in gebruiksklassen 3, 4 en/of 5, vermeldt het 

certificaat of de kunsthars op het “natte” hout in den droge of ook onderwater kan worden 

verwerkt. 

5.2 Producteis: glasvezelwapening 

Aangetoond dient te worden dat de glasvezelwapening de volgende fysische eigenschappen 

bezit. Dit kan op basis van de door de producent/fabrikant verstrekte informatie. 

• Treksterkte: minimaal 550 Mpa; 

• E-modulus: minimaal 40 Gpa. 

 

De treksterkte neemt af met het toenemen van de diameter van de glasvezelstaven. 

De treksterkte definieert hierdoor de maximaal toelaatbare staafdiameter, in de praktijk 

resulterend in 19 of 20 mm diameter. 

 

De E-modulus blijft constant bij het variëren van de staafdiameter. 

 

Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de glasvezelwapening volgens de gegevens van de leverancier/fabrikant 

voldoet aan de in de BRL gestelde eisen. 

 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt of de glasvezelwapening voldoet aan de eisen van de 

BRL en vermeldt de door de fabrikant/producent opgegeven waardes voor treksterkte en 

buigsterkte. 

5.3 Toeslagstoffen 

Toeslagstoffen moet bestaan uit zand en uit fijn en grof grind met als basis kwarts, droog 

geleverd. De optimale mengverhouding alsmede de grofte van het grind, wordt door de 

leverancier/fabrikant voorgeschreven (en meegeleverd). 
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Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de toeslagstoffen bestaan uit zand en grind en of de toeslagstoffen 

droog worden opgeslagen en of ze in de juiste verhouding volgens de gegevens van de 

leverancier worden verwerkt.  
 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt of de toeslagstoffen uit kwarts zijn samengesteld en 

droog worden geleverd. 

5.4 Producteis: sterkte van de verlengde/herstelde houten balken, kolommen en/of spanten 

Aangetoond dient in ieder geval te worden dat de nieuwe situatie, na verlenging en/of herstellen 

voldoet aan de door de opdrachtgever bepaalde of op gegeven sterkteklasse. 

5.4.1 Producteis: Buigsterkte van de verlengde/herstelde houten balk, kolom en/of spant 

De verlengde en/of herstelde verbinding moet voldoen aan de waardes voor buigsterkte 

behorende bij sterkteklasse C18 of C24 conform NEN-EN 338. 

 

Bepalingsmethode 

De verbinding van de kunstharsmortel met het hout dient onderzocht te worden op buigsterkte 

met behulp van de 4-punts-buigproef overeenkomstig NEN-EN 408. Ter bepaling van deze 

sterkte worden 10 proefstukken geproduceerd waarbij op de helft van de totale lengte de 

kunstharsverlenging is aangebracht. De doorsnede van de proefbalken bedraagt minimaal 50 x 

100 mm. 

 

De proefbalken moeten zijn voorzien van glasvezelversterkte kunstharsstaven conform het (bij 

te leveren) plaatsingsschema van de producent.  

 

Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of met betrekking tot het productcertificaat de met de proeven bepaalde 

cijfers voor buigsterkte overeenkomen met de sterktecijfers waarmee in het algemeen gerekend 

wordt, met in achtneming van een minimale Europese sterkteklasse van C18 of C24 volgens 

NEN-EN 338. 

 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt of de verlengde en/of herstelde verbinding voldoet aan 

de sterkteklasse C18 of C24 conform NEN-EN 338. 

5.4.2 Producteis: Afschuifsterkte van de verlengde/herstelde houten balk, kolom en/of spant 

De verbinding van de glasvezelversterkte kunstharsstaven met de kunsthars dient onderzocht te 

worden op afschuifsterkte. Voor dit onderzoek worden proefstukken gebruikt zoals omschreven 

onder 6.4.2.1.3. “Controle op het eindproduct”. 

De verlengde en/of herstelde verbinding moet voldoen aan waardes voor afschuifsterkte 

behorende bij sterkteklasse C18 of C24 conform NEN-EN 338. 

 

Bepalingsmethode 

De afschuiving wordt gecontroleerd door de glasvezelstaaf, die aan de bovenzijde uitsteekt, met 

een universele testmachine van boven te belasten en zo door het kunstharsblok heen te 

drukken. Uit de maximale kracht, de diameter van de staaf en de hechtlengte in de kunsthars 

wordt vervolgens de afschuifspanning berekend. 

 

Zie bijlage 1 voor een gedetailleerde omschrijving van de te maken proefstukken. 

 

Toelatings- en certificatieonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de verkregen waarden minimaal 50% hoger liggen dan de waarde voor 

de afschuifsterkte waarmee gerekend wordt voor de houtsoorten in toepassing. 
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Gecontroleerd wordt of met betrekking tot het productcertificaat de met de proeven bepaalde 

cijfers voor afschuifsterkte overeenkomen met de sterktecijfers waarmee gerekend wordt, met in 

achtneming van een minimale Europese sterkteklasse van C18 of C24 volgens NEN-EN 338. 

 

Opmerking 1: De afschuifsterkte voor de houtsoort Azobé is vastgesteld op fvk= 5,0 N/mm2 (D70 

NEN-EN 338:2016, tabel 3), wat neer komt op een vereiste minimale 

afschuifsterkte van de kunsthars/staaf van 7,5 N/mm2. In de praktijk blijkt de 

afschuifsterkte altijd boven deze waarde te liggen. 

 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt of de afschuifsterkte van de kunsthars in de verlengde 

of herstelde verbinding voldoet aan de sterkteklasse C18 of C24 conform NEN-EN 338. 

5.5 Brandveiligheid 

5.5.1 Producteis: Sterkte van de met glasvezelwapening versterkte kunsthars 

verlengde/herstelde houten balken, kolommen en spanten bij brand (brandweerstand) 

Conform NEN-EN 13501-2 wordt de brandweerstand in minuten weergegeven van de 
verlengde en/of herstelde verbinding. 
 
Deze eis geldt niet voor toepassingen waarbij nat hout wordt verlijmd, in gebruiksklassen 3, 4 
en 5 conform NEN-EN 335. 
 
Bepalingsmethode 
De sterkte van de met glasvezelwapening versterkte kunsthars verlengde/herstelde houten 
balken, kolommen en spanten bij brand moet bepaald worden volgens NEN 6069, dan wel 
een gelijkwaardige bepalingsmethode gebaseerd op NEN-EN 13501-2. 
 
Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 6069, dan wel 

een gelijkwaardige bepalingsmethode volgens NEN-EN 13501-2, juist zijn. De brandwerendheid 

op bezwijken van de met glasvezelwapening versterkte kunsthars verlengde/herstelde houten 

balken, kolommen en spanten dient te worden gegeven in minuten (20, 30 of 60 minuten). 

 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt de brandweerstand bepaald in minuten conform de 

NEN-EN 13501-2. 

5.5.2 Producteis: Beperking van ontwikkeling van brand (bijdrage tot brand) 

Hout, toegepast in constructies moet ten minste voldoen aan brandklasse D of Dfl conform 

NEN-EN 13501-1. De verlengde en/of herstelde verbinding moet daaro ook minimaal voldoen 

aan dezelfde brandklasse. 

 

Bepalingsmethode 

De beperking van de ontwikkeling van brand van de met glasvezelwapening versterkte 

kunsthars verlengde/herstelde houten balken, kolommen en spanten moet worden bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1. 

 

Indien kan worden aangetoond voor toepassing in gebruiksklassen 3, 4 en 5 bij natte verwerking 

(GWW) dat de brandklasse van de kunstharscomponent op indicatieve basis in brandklasse A 

(conform NEN-EN 13501-1) valt, hoeft geen volledige test te worden uitgevoerd en kan worden 

volstaan met een indicatieve test. 
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Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, 

juist is en minimaal voldoet aan brandklasse D of Dfl. 

 

Opmerking: 
Hout met een volumieke massa ≥350 kg/m3 en een dikte van tenminste 22 mm mag zonder 
testen ingedeeld worden in brandklasse D-s2, d0 (2003/593/EG, bijlage 2). 
Dit is ook de reden dat in geval van toepassing bij natte verlijming in de GWW kan worden 
voldaan met een indicatieve test waarbij brandklasse A1 of A2, conform NEN-EN 13501-1 voor 
de epoxycomponent wordt aangetoond. 

 

KOMO® productcertificaat 

 

Droge verlijming in (historische) gebouwen (gebruiksklasse 1, 2 en 3) 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt de brandklasse van de uitgeharde kunstharsmortel. 

Deze behoort ten minste tot brandklasse D of Dfl conform NEN-EN 13501-1. 

 

Natte verlijming van bouwdelen in de grond-, weg, en waterbouw (gebruiksklassen 3, 4 

en 5) 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt de indicatieve brandklasse van de uitgeharde 

kunstharsmortel. Deze behoort ten minste tot brandklasse D of Dfl conform NEN-EN 13501-1. 

5.5.3 Producteis: Beperking van het ontwikkelen van rook 

Hout, toegepast in constructies moet ten minste voldoen aan rookklasse S2 of S1fl conform 

NEN-EN 13501-1. De verlengde en/of herstelde verbinding moet daaro ook minimaal voldoen 

aan dezelfde rookklasse. 

 

Voor kunsthars geschikt voor toepassing in natte verlijming geldt dat geen rookklasse hoeft te 

worden bepaald. 

 

Bepalingsmethode 

De beperking bij het ontwikkelen van rook van de met glasvezelwapening versterkte kunsthars 

verlengde/herstelde houten balken, kolommen en spanten moet worden bepaald volgens NEN-

EN 13501-1.  

 

Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven rookklasse, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, 

juist is en minimaal voldoet aan rookklasse s1fl of s2. 

 

KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat vermeldt de rookklasse van de uitgeharde kunstharsmortel. Deze 

behoort ten minste tot rookklasse s1fl of s2 volgens NEN-EN 13501-1. 
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6. EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 

6.1 Algemeen 

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

voldoen.  

6.2 Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product, voor de interne 

kwaliteitsbewaking en voor het gerede product ligt bij de producent. 

6.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem 

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

beheer en verantwoordelijk is voor het functioneren van het kwaliteitssysteem. Deze persoon is 

het eerste aanspeekpunt voor de certificatie instelling. 

6.4 Kwaliteitssysteem 

6.4.1 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. 

6.4.2 Keuring en beproeving 

6.4.2.1 Interne Kwaliteitsbewaking 

De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de 

volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd. 

6.4.2.1.1 Ingangscontrole grondstoffen 

De ingangscontrole van de grondstoffen kan plaats vinden op het werk, maar zal voor een groot 

deel plaats kunnen vinden bij het centrale opslagpunt van de grondstoffen: 

- Wapeningsstaven; 

- Kunstharsmortel op basis van epoxy 

- Vulstoffen. 

6.4.2.1.2 Werkinstructies 

In de werkinstructie dienen de volgende onderdelen te zijn opgenomen: 

- Uitvoering: 

• aantal en afmetingen van de staven; 

• relatie van uit te voeren werk met de berekening en bijbehorende tekeningen; 

- Houtvochtgehalte van het hout waarin de staven worden geplaatst; 

- Verwijderen van door houtrot veroorzakende en hout-aantastende schimmels aangetaste 

delen van de houtenconstructie; 

- Verwerkingstemperatuur; 

- Plaatsing van de glasvezelstaven (positie en onderlinge afstand); 

- Plaatsing van de glasvezelstaven (verankeringslengte); 

- Overmaat van de boorgaten ten opzichte van de staafdiameter; 

- Aanbrengen van ontluchtingsgaten; 
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Verder dienen er de volgende werkplekinstructies beschikbaar zijn: 

- Bereiden van de kunsthars; 

- Het aanbrengen van de kunsthars in het werk; 

- Samenstelling van de mortels; 

- Verwerkingstijd; 

- Bepaling van het tijdspunt van uitharding en ontkisting. 

6.4.2.1.3 Controle op het eindproduct 
Van iedere charge kunstharsmortel dienen twee proefstukken te worden samengesteld 
bestaande uit een staaf ingegoten in de kunstharsmortel om de afschuiving tussen de 
epoxymortel en de kunstharsgebonden glasvezelstaven te kunnen controleren. Deze 
proefstukken dienen te worden gemerkt en tenminste vijf jaar te worden bewaard. Op verzoek 
van de certificatie-instelling kunnen de monsters door een onafhankelijk deskundig 
laboratorium op afschuiving worden onderzocht. 
 

De afschuiving wordt op dezelfde wijze gecontroleerd als beschreven in paragraaf 5.4.2 (zie 

ook bijlage 1). 

6.4.2.1.4 Controle op de meetapparatuur 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks 

gecontroleerd en afhankelijk van de werkzaamheden te worden gekalibreerd. Hiervan moet een 

registratie worden bijgehouden. 

6.4.2.1.5 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. Tevens dient men te beschikken 

over een procedure voor de behandeling van deze producten en een herkenbare (aparte) 

opslag respectievelijk een aanvullend registratiekenmerk (bijvoorbeeld in geval van foutieve 

fabricage of assemblage). 

Zo nodig moeten corrigerende maatregelen worden genomen. 

6.4.2.2 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. 

Tevens dient een verificatie plaats te vinden aan de hand van reeds eerder uitgevoerde 

keuringen en beproevingen om na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

6.4.2.3 Kalibratie 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks 

gecontroleerd en afhankelijk van de werkzaamheden te worden gekalibreerd. Hiervan moet een 

registratie worden bijgehouden. 

6.4.2.4 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. 

6.4.2.5 Behoud van eigenschappen van het product 

Productie, intern transport en opslag van grondstoffen en halffabricaten moeten op zodanige 

wijze beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het externe 

transport moet zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen 

kunnen optreden. 
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6.4.3 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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7. EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE 

7.1 Algemeen 

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

Productcertificatiereglement van de certificatie-instelling.  

7.2 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. 

7.3 Jaarlijkse controle  

De certificatie-instelling controleert, onaangekondigd, 3 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 6 vastgelegde eisen 

voldoet. 

 

Conform paragraaf 6.4.2.1.3 worden van iedere charge kunstharsmortel twee proefstukken 

samengesteld bestaande uit een staaf ingegoten in de kunstharsmortel om de afschuiving 

tussen de epoxymortel en de kunstharsgebonden glasvezelstaven te kunnen controleren. 

Jaarlijks wordt minimaal 1 set van deze monsters door een onafhankelijk deskundig 

laboratorium op afschuiving onderzocht. 

De afschuiving wordt op dezelfde wijze gecontroleerd als beschreven in paragraaf 5.4.2 (zie ook 

bijlage 1). 

 

Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. 

Op advies van het College van Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op grond 

van argumenten bijgesteld worden. 

 

Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. controlebezoeken door de 

certificatie-instelling. 

7.4 Sanctiebeleid 

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 

dient te zijn vastgelegd in het in paragraaf 8.1 genoemde reglement van de certificatie-instelling 

of in een daartoe separaat opgesteld document. 

7.5 Merken 

In ieder object waar de producent met glasvezelwapening versterkte kunsthars 
verlengde/herstelde houten balken, kolommen en/of spanten heeft vervaardigd, dient een 
merkplaat te worden aangebracht. De producent documenteert de plaats waar de merkplaat 
is aangebracht. 
 
De merkplaat bevat de volgende aanduidingen: 
- KOMO®-merk; 
- nummer van het productcertificaat; 
- identificatienummer; 
- productiedatum. 

 

 

 



Beoordelingsrichtlijn 1706 
Met glasvezelwapening versterkt kunsthars verlengde/herstelde houten balken, kolommen en 

spanten 

d.d. 21-06-2018 Pagina 18 van 23 

 

8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet voldoen aan de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 gestelde eisen. 

Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de 

Raad voor Accreditatie en daarvoor een licentieovereenkomst met de stichting KOMO hebben 

of bezig zijn met de 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 producenten 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 (sanctiebeleid); 

• De regels bij beëindiging van een certificaat; 

• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 

certificatie-instelling. 

8.2 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. 

8.3 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 kwalificatie-eisen zoals weergegeven in tabel 3: 

 

Tabel 3: kwalificatie-eisen personeel Certificatie Instelling 
Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

 

Controleur 

Uitvoerder 

vooronderzoek 

MBO-niveau 

 

- Productie en toepassing van gemodificeerd hout 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 gemodificeerd hout 

- 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 
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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. 

8.4 Toelatingsonderzoek 

8.4.1  Dossier toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een dossier. 
Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn en de 
betreffende uitvoeringsrichtlijnen gestelde eisen. 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar 
zijn vastgelegd. 

De beslisser over verlening van het KOMO® Productcertificaat moet zijn beslissing kunnen 
baseren op de in het dossier vastgelegde bevindingen. 

8.4.2 Beslissing over verlening KOMO® Productcertificaat 

De beslissing over de verlening van het KOMO® Productcertificaat moet plaats vinden door 
een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is 
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

8.5  Sanctiebeleid 

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 
dient te zijn vastgelegd in het in paragraaf 8.1 genoemde reglement van de certificatie-
instelling of in een daartoe separaat opgesteld document. 

8.6 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. 

8.7 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 

eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatiedocument is, indien 

van toepassing, beschikbaar via de website van de schemabeheerder die deze 

beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze 

beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. TITELS VERMELDE DOCUMENTEN 

 

 
2003/593/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 augustus 2003 
 tot wijziging van Beschikking 2003/43/EG tot vaststelling van 

klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de 
bouw bestemde producten; 

 
NEN 6069:2011+A1(2016) Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten; 
 
NEN-EN 335:2013 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - 

Gebruiksklassen: Definities, toepassing op massief hout en 
op houtachtige plaatmaterialen; 

NEN-EN 338:2016 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen 
NEN-EN 408:2010+A1:2012 Houtconstructies – Hout voor houtconstructies en gelijmd 

gelamineerd hout – Bepaling van enkele fysische en 
mechanische eigenschappen; 

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen –  
 Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving 

van het brandgedrag; 
NEN-EN 13501-2:2016 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: 

Classificatie op grond van resultaten van 
brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen; 

 
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het 

functioneren van verschillende soorten instellingen die 
keuringen uitvoeren; 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits 
en certificatie van managementsystemen uitvoeren; 

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- 
+C1:2007 en kalibratielaboratoria; 
NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen 

die certificaten toekennen aan producten, processen en 
diensten; 

 



Beoordelingsrichtlijn 1706 
Met glasvezelwapening versterkt kunsthars verlengde/herstelde houten balken, kolommen en 

spanten 

d.d. 21-06-2018 Pagina 21 van 23 

 

(Informatief) 
 

Bijlage 1: Proefstukken afschuifsterkte BRL 1706 

 

Volgens BRL 1706, § 6.4.2.1.3 ‘Controle op het eindproduct’ dienen van elk uitgevoerd werk twee 

proefstukken te worden gemaakt om de afschuiving tussen de epoxymortel en de kunsthars gebonden 

glasvezelstaven te kunnen controleren. 

 

De afschuiving wordt gecontroleerd door de glasvezelstaaf, die aan de bovenzijde uitsteekt, met een 

universele testmachine van boven te belasten en zo door het kunstharsblok heen te drukken. Uit de 

maximale kracht, de diameter van de staaf en de hechtlengte in de kunsthars wordt vervolgens de 

afschuifspanning berekend. 

 

Om dit zo te kunnen doen moeten de proefstukken aan de volgende eisen voldoen: 

1) de onderkant is vlak en staat loodrecht op de richting van de ingegoten staaf; 

2) op de onderkant is de staaf zichtbaar (geen epoxy onder de staaf); 

3) de bovenkant van de staaf is loodrecht op zijn lengterichting afgekort, niet te ver boven de kunsthars; 

4) de staaf staat zo veel mogelijk rechtop en in het midden van het kunstharsblok. 

 

Punten 1, 2 en 3 worden gerealiseerd in het onderzoekslaboratorium door van het aangeleverde proefstuk 

de onderkant van het blok en de bovenkant van de staaf met een steenzaag af te korten in een richting 

loodrecht op die van de ingegoten staaf. Grote afmetingen en niet-parallelle lengtezijden van de 

proefstukken leveren aanzienlijk meer werk op. Indien sterk afgeweken wordt van punt 4 zijn de 

proefstukken soms niet eens bruikbaar, zoals het taps toelopende plastic koffiebekertje, waarin tegen de 

wand geleund de staaf is ingegoten. 

 

Rekening houdend met maximale zaagdiameter komen we tot het volgende advies: 

• proefstukken rond, diameter 45 – 60 mm, parallelle zijkanten; 

• staven verticaal (loodrecht) in het centrum van het blok; 

• hoogte van het kunstharsdeel 50 – 60 mm; 

• staaf loopt door het gehele kunsthars blok en steekt daar min. 20 – 30 mm boven uit. 

 

Deze proefstukken kunnen bijv. gemaakt worden door gebruik te maken van PVC HWA buis van 60 mm 

diameter, voorzien van een eindkapje met een in het midden geboord gat, dat aan de bovenzijde de staaf 

in het midden houdt totdat de kunsthars is uitgehard. Zolang het eindkapje niet wordt verlijmd, kan het 

opnieuw worden gebruikt. Aan de onderzijde een afsluitend vlak, bijv. ook van PVC, met in het midden een 

verdieping voor de staaf, zodat deze (nagenoeg) loodrecht komt te staan. 

 

Interpretatie van de resultaten 

Gecontroleerd wordt of de verkregen waarden minimaal 50% hoger liggen dan de waarde voor de 

afschuifsterkte waarmee gerekend wordt voor de houtsoorten in toepassing. 
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Gecontroleerd wordt of met betrekking tot het productcertificaat de met de proeven bepaalde cijfers voor 

afschuifsterkte overeenkomen met de sterktecijfers waarmee gerekend wordt, met in achtneming van een 

minimale Europese sterkteklasse van C18 of C24 volgens NEN-EN 338. 

 

Volgens NEN-EN 338:2016, tabel 3, is de afschuifsterkte voor de hoogste sterkteklassen (D70, D75, D80) 

vastgesteld op fvk=5,0 N/mm2. De houtsoort Azobé valt in de sterkteklasse D70. 

 

Met een minimale afschuifsterkte van de kunsthars/staaf van 7,5 N/mm2 wordt dan ook voldaan aan alle 

sterkteklassen. In de praktijk blijkt de afschuifsterkte altijd boven deze waarde te liggen. 

In het geval dat de afschuifsterkte van de staven/hars lager uitvalt zal een beperking moeten worden 

opgenomen in het certificaat of de verwerking van de epoxyhars worden aangepast. 

 
 
Berekeningen 
 
De afschuifspanning van het proefstuk wordt als volgt berekend: 
 

  
 
Waarin: 

 - afschuifspanning, in N/mm² 

 - maximale kracht, in N 

 - hechtoppervlakte van de staaf, in mm² 
 
 
Het hechtoppervlakte van de staaf wordt als volgt berekend: 
 

  
 
Waarin: 

 - gemiddelde hechtlengte, in mm 

 - gemiddelde diameter van de staaf, in mm 
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Bijlage 2; 2003/593/EG tabel 4 

 
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 
van 7 augustus 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/43/EG tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor 
bepaalde voor de bouw bestemde producten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2592) 
(Voor de EER relevante tekst) (2003/593/EG) 

 
Klassen van materiaalgedrag bij brand voor houtproducten voor de bouw (1) 

 

  
Productbeschrijving 

 
Minimale 

gemiddelde 
dichtheid (3) 

(kg/m3) 

 
Dikte ten 
minste 
(mm) 

 
Klasse (2) 

(met 
uitzondering 
van vloeren) 

 
Hout voor de 

bouw 

 
Visueel en machinaal beoordeeld hout voor 

de bouw met rechthoekige 
dwarsdoorsneden 

(gezaagd, geschaafd of op andere wijze 
vormgegeven) of met ronde 

dwarsdoorsneden 
 

 
350 

 
22 

 
D-s2, d0 

 
(1) Geldt voor alle soorten die onder de productnormen vallen. 
(2) Klassen zoals vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG. 
(3) Vastgesteld overeenkomstig EN 13238. 

 
 
 
Opmerking: 
In verschillende documenten en normen worden verschillende waardes geclaimd. 
De bovenstaande tabel is de letterlijke tekst uit de officiële vertaling van de beschikking van de EC. 


