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Geachte heer, mevrouw,  

 
 
De afgelopen drie jaar hebben de marktpartijen onder begeleiding van SKH en SHR hard 
gewerkt om de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’ op te stellen. Het is hiermee vanaf  
21-12-2016 voor het eerst mogelijk om reparatiemiddelen KOMO te certificeren bij SKH.  
 
Met de komst van BRL 0807 zal SKH-Publicatie 02-03 ‘Beoordelingsgrondslag voor 
vulmiddelen’ per 1-1-2018 komen te vervallen. Op de lijst met goedgekeurde vulmiddelen 
(SKH-Publicatie 93-03 ‘Het gebruik van reparatiemiddelen’) zullen dan ook per 1-1-2018 
alleen nog de door SKH KOMO-gecertificeerde middelen worden vermeld, inclusief hun 
toepassing. 
BRL 0807 maakt onderscheid tussen verschillende soorten reparaties en afhankelijk 
hiervan dient een bijpassend testprogramma doorlopen te worden. De BRL stelt eisen aan 
vulmiddelen voor het stoppen van pinholes tot het repareren van gaten groter dan 200 cm3. 
Het zijn daarmee niet alleen de middelen die in de timmerindustrie gebruikt worden die 
gecertificeerd kunnen worden, maar ook de middelen die toegepast worden in de 
renovatiemarkt, zie onderstaande tabel. 
 

Categorie Omschrijving  Categorie Omschrijving 

1a Droogscheur / haarscheur 
(l*b*d) 20mm*2mm*2mm 

 5a Gaten van 5 - 75 cm3 

2a Langsscheuren tot 200 
mm 

 6a Gaten van 75 - 200 cm3 

3a Langsscheuren > 200 mm  7a Herstel van verbindingen < 75 cm3 

4a Gaten van 0 - 5 cm3  8a Herstel van verbindingen 75 - 200 cm 

   9a Gaten en gaten in (open) 
verbindingen > 200 cm3 met 
deelvervanging 

1b Pin holes tot max. 2 mm   

2b Boorder holes 2 - 5 mm   

 
Middelen die doorgaans in de timmerfabriek gebruikt worden dienen te voldoen aan 
categorie 1a t/m 4a en 1b en/of 2b. Middelen die op de bouw en in de renovatiemarkt 
worden toegepast dienen afhankelijk van hun toepassing aan alle categorieën te voldoen. 
 
SHR start bij voldoende deelname een gezamenlijk onderzoek, zodat u tegen gereduceerd 
tarief uw middelen kan laten testen volgens de huidige standaard. Dit onderzoek kunt u 
vervolgens gebruiken om uw product KOMO te laten certificeren door SKH. 
 
  



 

 
Wilt u er zorg voor dragen dat uw product in de timmerindustrie gebruikt kan worden voor 
reparaties in KOMO gecertificeerd werk, neem dan voor het testen contact op met SHR 
(Niels Lutke Schipholt, n.lutkeschipholt@shr.nl) en voor het certificeren met SKH (Robert 
Daamen, r.daamen@skh.nl).  
 
Per 1-1-2018 is het voor de timmerfabriek, indien deze een werk onder KOMO produceert,  
alleen nog toegestaan om reparaties uit te voeren met een vulmiddel dat voldoet aan BRL 0807. 
 
 
hoogachtend, 
SKH 
 
 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
 
 

 

Download hier de aangepaste SKH-Publicatie 93-03 ‘Het gebruik van reparatiemiddelen’ 

Download hier de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’ 
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