
 
 
 
 
 
  
 BRL 5065 

 d.d. 2003-10-20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 

 

VOOR HET 

 

KOMO


 ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT 

 

VOOR  

 

MINERAAL GEBONDEN HOUTWOLPLATEN 

  

 

 

 

                               Op 30 januari 2004 aanvaard   

 
 

 

 

 

 

 

 

Uitgave: Certificatie- en attesteringsinstellingen SKH 

 

Nadruk verboden 

geytenbeeks
Getypte tekst

geytenbeeks
Getypte tekst

geytenbeeks
Getypte tekst



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 5065 

Mineraal gebonden houtwolplaten, d.d. 2003-10-20  Pagina 2 van 20 

 
 
 

 
 2 

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 
 
 
Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is op 12 juli 2004 door de certificatie- en attesteringsinstelling SKH 
conform het SKH Reglement voor certificatie bindend verklaard en zal met terugwerkende kracht per 30 
januari 2004 worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO attest-met-productcertificaat 
“Mineraal gebonden houtwolplaten”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

©2001 Copyright,  SKH 

 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan 
ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH 
is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 

 Stichting Keuringsbureau Hout SKH 
Nieuwe Kanaal 9C 
Postbus 159 
6700 AD Wageningen 
Telefoon 0317 – 453425 
Telefax  0317- 412610 
Internet  www.skh.org 

 



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 5065 

Mineraal gebonden houtwolplaten, d.d. 2003-10-20  Pagina 3 van 20 

 
 
 

 
 3 

INHOUDSOPGAVE        blz. 

 
1 Inleiding 4 
 
1.1 Onderwerp  
1.2 Toepassingsgebied  
 
2 Procedure ter verkrijging van een attest-met-productcertificaat 4 

 
2.1 Start  
2.2 Toelatingsonderzoek  
2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager  
2.4 Afgifte van het attest-met-productcertificaat  
2.5 Externe kwaliteitscontrole  
 
3 Prestatie-eisen Bouwbesluit, attesteringsonderzoek en kwaliteitsverklaring 5 

 
3.1 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 
3.2  Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 
3.3 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid 
 
4         Overige prestatie-eisen, attesteringsonderzoek en kwaliteitsverklaring 7 

 
4.1 Voor alle toepassingen 
4.2 Voor speciale toepassingen 
 
5          Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem  13 

 
5.1       Interne kwaliteitszorg van de producent 
5.2       Externe kwaliteitsbewaking  
 
6 Lijst van vermelde documenten 15 

 
Bijlage: Model KOMO


 attest-met-productcertificaat 17 

 
 



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 5065 

Mineraal gebonden houtwolplaten, d.d. 2003-10-20  Pagina 4 van 20 

 
 
 

 
 4 

1. Inleiding 

1.1 Onderwerp 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor 
erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de 
instandhouding van een attest-met-productcertificaat voor mineraal gebonden houtwolplaten. De af 
te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO attest-met-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 certificatie- en attesteringsreglement van de betreffende 
instelling. 

1.2 Toepassingsgebied 
Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op mineraal gebonden houtwolplaten die zijn bestemd 
om te worden toegepast in binnen en beschut buiten situaties in bouwwerken en daarmee 
vergelijkbare toepassingen te weten: 
a. als dakplaten met een constructieve en thermische functie; 
b. als thermische isolatieplaat; 
c. onderzijde van vloeren en balken, als bekleding, al dan niet als afgehangen plafonds en 

voorwanden. In dit geval vormt de bekleding van het plafond of de wand het onderwerp van de 
kwaliteitsverklaring 

 
Opmerking:  
De producten hebben een akoestische en/of esthetische functie terwijl ze ook een bijdrage kunnen 
leveren aan de warmte-isolatie en aan de brandveiligheid. 
 
 
 

2 PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT 
 

2.1 Start 
De aanvrager van een attest-met-productcertificaat geeft aan voor welke toepassingen van de door 
hem vervaardigde mineraal gebonden houtwolplaten in het attest-met-productcertificaat moeten 
worden opgenomen, zie § 1.2. 
 
De aanvrager verstrekt de benodigde gegevens ten behoeve van het opstellen van de technische 
specificatie. Voorts geeft hij aan welke uitspraken in het attest-met-productcertificaat moeten 
worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 
 

2.2 Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling onderzoekt of de in het attest-met-productcertificaat op te nemen uitspraken 
in overeenstemming zijn met de eisen zoals vermeld in de hoofdstukken 3 en 4 van deze BRL. 
 

2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 
De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming 
is met de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 5 van deze BRL. 
 

2.4 Afgifte van het attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie 
Commissie Bouw vastgestelde model conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling 
afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem (2.3) 
van de aanvrager in positieve zin zijn afgerond. 
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2.5 Externe kwaliteitscontrole 
Na afgifte van het attest-met-productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle 
uitgeoefend   zoals beschreven in § 5.2.2 van deze BRL. 
 
 
 

3 PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT,  ATTESTERINGSONDERZOEK EN 
KWALITEITSVERKLARING  

 
3.1 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 
BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 
 

3.1.1 Bijdrage tot brandvoortplanting; Prestatie-eisen, BB-art. 2.91 
Een constructieonderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.91. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6065, dan wel 
NEN-EN 13501-1, juist is. 

 
Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse. Deze moet ten minste behoren tot klasse 4 
van de bijdrage tot brandvoortplanting, dan wel ten minste tot Euroklasse D behoren.  
Indien de mineraal gebonden houtwolplaten  grenzen aan een rookvrije vluchtroute, moet de 
bijdrage tot brandvoortplanting van de naar die vluchtroute toegekeerde zijde ten minste tot klasse 2, 
dan wel tot Euroklasse B behoren. 
 
BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-Afd. 2.13 
 

3.1.2 WBDBO; Prestatie-eisen, BB-art. 2.103 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in tabel 2.103. 
 
Attesteringsonderzoek (facultatief) 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 6068, juist zijn. 
 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van met mineraal gebonden 
houtwolplaten beklede scheidingsconstructies de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
vermelden. Deze bedraagt ten minste 30 minuten. 
 
BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 
 

3.1.3 Rookdichtheid; Prestatie-eisen, BB-art. 2.125 
Een constructie-onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.125. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven rookklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6066, dan wel  
NEN-EN 13501-1, juist is. 
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Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de rookklasse van de mineraal gebonden houtwolplaten.  
De  rookdichtheid dient ten hoogste 10 m-1 te bedragen, dan wel tot Euroklasse s2 te behoren. 
Indien de mineraal gebonden houtwolplaten grenzen aan een rookvrije vluchtroute, moet de 
rookdichtheid van de naar die vluchtroute toegekeerde zijde ten hoogste 2,2 m-1 bedragen, dan wel 
tot Euroklasse s2 te behoren. 
 

3.2 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 

BEPERKING VAN GALM; BB-Afd. 3.4 
 

3.2.1 Beperking van galm; Prestatie-eisen, BB-art. 3.15 
Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.15. 
 
Attesteringsonderzoek (facultatief) 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 5078, juist zijn. 
 
Attest-met-productcertificaat  
Het attest-met-productcertificaat kan de absorptiecoëfficiënten van de mineraal gebonden 
houtwolplaten vermelden. 
 
BEPERKING TOEPASSING VAN SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15 
 

3.2.2 Beperking van toepassing schadelijke materialen; Prestatie-eisen, BB-art. 3.106 
Toe te passen materialen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.106. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de mineraal gebonden houtwolplaten voldoen aan de voorschriften. 
 
Attest-met-productcertificaat  
Het attest-met-productcertificaat vermeldt dat de mineraal gebonden houtwolplaten voldoen aan de 
voorschriften. 
 
 

3.3 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
 

THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 
 

3.3.1 Warmteweerstand; Prestatie-eisen, BB-art. 5.1 
De warmteweerstand van al dan niet uitwendige scheidingsconstructies moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 5.1. 
 
Attesteringsonderzoek (facultatief) 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 1068, juist zijn. 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat kan de warmteweerstanden van de mineraal gebonden 
houtwolplaten vermelden. 
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4 OVERIGE PRESTATIE-EISEN, ATTESTERINGSONDERZOEK EN 
KWALITEITSVERKLARING  

 
4.1 VOOR ALLE TOEPASSINGEN 

 
4.1.1 Samenstelling 

Mineraal gebonden houtwolplaten bestaan uit gezond hout, minerale bindmiddelen zoals cement, 
magnesiet, gips, etc en eventuele toeslagstoffen. 
In geval sprake is van gerecycled hout als grondstof, moet nagegaan worden of er aanvullende eisen 
op basis van het Bouwstoffenbesluit gesteld moeten worden. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven samenstelling van de mineraal gebonden houtwolplaten juist 
is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de samenstelling van de mineraal gebonden 
houtwolplaten. 

4.1.2 Geometrische eigenschappen 

4.1.2.1  Vorm en uiterlijk 
De mineraal gebonden houtwolplaten moeten rechthoekig van vorm zijn met volle kanten. De 
zichtzijde van de mineraal gebonden houtwolplaten moet vlak, zonder verdikkingen en/of 
oneffenheden zijn. Bij samengestelde platen moet de houtwolplaat (in zijn toepassing) het 
isolatiemateriaal volledig bedekken. 
De houtwolplaten kunnen in diverse typen geleverd worden waarbij onderscheid gemaakt kan 
worden naar het toepassingsgebied of naar de mate waarin visuele eisen van toepassing zijn. 
Houtwolplaten bestemd voor “zichtwerk” moeten aan de zichtzijde egaal van structuur zijn. 
  
Attesteringsonderzoek 
Bij voldoende daglicht wordt gecontroleerd of aan de eisen wordt voldaan. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt welke typen plaat geleverd worden en of de plaat bestemd 
is voor toepassing in het zicht (decoratieve plaat) of niet in het zicht (standaard-, dak- & 
isolatieplaat). 

4.1.2.2  Lengte en breedte 
De nominale lengte en breedte van de mineraal gebonden houtwolplaten dienen overeen te komen 
met de specificaties van de producent, e.e.a  met inachtname van de in tabel 1 van NEN-EN 13168 
gestelde toleranties. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecotroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven klassen voor 
lengte- en breedtetolerantie, bepaald overeenkomstig NEN-EN 822, juist zijn. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de klassen voor lengte- en breedtetolerantie. 

4.1.2.3  Dikte 
De nominale dikte van de mineraal gebonden houtwolplaten dienen overeen te komen met de 
specificaties van de producent, e.e.a  inachtname van de in tabel 2 van NEN-EN 13168 gestelde 
toleranties. 
 



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 5065 

Mineraal gebonden houtwolplaten, d.d. 2003-10-20  Pagina 8 van 20 

 
 
 

 
 8 

Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven klasse voor 
diktetolerantie, bepaald overeenkomstig NEN-EN 823, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de klasse voor diktetolerantie. 

4.1.2.4  Haaksheid 
De afwijking van de haaksheid van de mineraal gebonden houtwolplaten dienen overeen te komen 
met de specificaties van de producent, e.e.a  met inachtname van de in tabel 3 van NEN-EN 13168 
gestelde toelaatbare afwijkingen. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven afwijking van 
de haaksheid, bepaald overeenkomstig NEN-EN 824, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt het niveau van de afwijking van de haaksheid 

4.1.2.5  Vlakheid 
De afwijking van de vlakheid van de mineraal gebonden houtwolplaten dienen overeen te komen 
met de specificaties van de producent, e.e.a  met inachtname van de in tabel 4 van NEN-EN 13168 
gestelde afwijkingen. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven afwijking van 
de vlakheid, bepaald overeenkomstig NEN-EN 825, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt het niveau van de afwijking van de vlakheid. 

4.1.2.6  Drukspanning bij 10% stuik en druksterkte 
De kleinste waarde voor de drukspanning bij 10% stuik of de druksterkte van de plaat mag geen 
waarde hebben kleiner dan het toelaatbaar niveau zoals vermeld in tabel 5 van NEN-EN 13168.  
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven niveau, bepaald 
worden overeenkomstig NEN-EN 826, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt het niveau van de drukspanning bij 10% stuik of de 
druksterkte. 

4.1.2.7  Volumieke massa en massa per oppervlakte 
De volumieke massa van mineraal gebonden houtwolplaten ρa en de massa per oppervlakte van de 
mineraal gebonden houtwolplaten mogen niet meer dan 10% afwijken van de opgegeven waarde.  
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven volumieke 
massa en massa per oppervlak, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1602, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de volumieke massa en massa per oppervlak. 
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4.1.2.7 Chloride gehalte 
Geen testresultaat mag hogere waarden gegeven dan het niveau zoal in tabel 6 van NEN-EN 13168 
is opgegeven. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven niveau, bepaald 
overeenkomstig bijlage C.1. van NEN-EN 13168, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt het niveau voor chloride gehalte. 

 
4.1.2.8 Vormstabiliteit onder specifieke temperatuur en luchtvochtigheid 

De  relatieve verandering in dikte, ∆εd, mag niet groter zijn dan 3,0%. De relatieve verandering in 
lengte, ∆εl, en breedte, ∆εb, mag niet groter zijn dan 0,5% 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven waarden, 
bepaald overeenkomstig NEN-EN 1604 (waarbij de test moet worden uitgevoerd na een opslag 
gedurende 48 uur bij 70±2 C en 90±5 % relatieve luchtvochtigheid), juist zijn. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de relatieve verandering in dikte, lengte en breedte. 

4.1.2.9  Treksterkte loodrecht op het oppervlakte 
Geen testresultaat mag een lager waarden gegeven dan het niveau zoals in tabel 7 van NEN-EN 
13168 is opgegeven. 
Alle samengestelde mineraal gebonden houtwolproducten moeten TR5 als minimum niveau hebben. 
De treksterkte loodrecht op het oppervlakte van houtwolplaten op zich hoeft niet getest te worden. 
 
Opmerking 
Indien samengestelde mineraal gebonden houtwolproducten uitsluitend mechanische bevestigd 
worden, is deze eis niet van toepassing. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring opgegeven niveau, bepaald  
overeenkomstig NEN-EN 1607, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt het niveau van de treksterkte loodrecht op het 
oppervlakte. 
 

4.2 VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN  

4.2.1  Dimensie stabiliteit onder een bepaalde belasting en temperatuur 
De relatieve verandering in dikte ∆εd mag niet meer zijn dan 2%. 
 
Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven dimensiestabiliteit onder een bepaalde belasting en 
temperatuur, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1605 (waarbij de test moet worden uitgevoerd 
gedurende (48h ± 1h) en (23°C ± 5°C) bij en belasting van 20 kPa, 40kPa en 80 kPa), juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de dimensiestabiliteit onder een bepaalde belasting en 
temperatuur vermelden. 
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4.2.2  Puntbelasting 
Bij bepaling van de puntbelasting mag geen enkele waarde lager zijn dan het opgegeven niveau. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven puntbelasting, bepaald overeenkomstig NEN-EN 12430 (in 
niveaus met stappen van 50 Pa), juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de puntbelasting vermelden. 

4.2.3  Buigtreksterkte 
Bij bepaling van de buigtreksterkte mag geen enkele waarde kleiner zijn dan het opgegeven niveau. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven buigtreksterkte, bepaald overeenkomstig NEN-EN 12089 
(voor berekening van de buigtreksterkte dienen de eisen van bijlage D.1. van NEN-EN 13168 in 
beschouwing te worden genomen), juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de buigtreksterkte vermelden. 

4.2.4 Waterdampdoorlatendheid 
Bij bepaling van de waterdampdiffusie van homogene producten µ mag de verkregen waarde niet 
groter zijn dan de opgegeven waarde. Bij bepaling van de waterdampweerstand Z voor beklede en 
niet homogene producten mag de verkregen waarde kleiner zijn dan de opgegeven waarde. 
 
Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven waarden, bepaald overeenkomstig NEN-EN 12086, juist zijn. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de waterdampdiffusie µ en de waterdampweerstand Z 
vermelden. 

4.2.5 Korte termijn wateropname 
Bij bepaling van de korte termijn wateropname mag het verkregen resultaat niet hoger zijn dan de 
opgegeven waarde. 
 
Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven korte termijn wateropname, bepaald overeenkomstig NEN-EN 
1609, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de korte termijn wateropname vermelden. 
 

4.2.6 Kruip bij drukbelasting 
Bij de bepaling van kruip bij drukbelasting mag het verkregen resultaat niet hoger zijn dan de 
opgegeven waarde van de opgegeven drukbelasting. 
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Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven waarden, bepaald overeenkomstig EN 1606, juist zijn. Daarbij 
dient kruip bij drukbelasting, Xct, van de totale dikte reductie, Xt, te worden bepaald na ten minste 
120 dagen beproeven bij de opgegeven kruip bij drukbelasting, σc, weergegeven in stappen van ten 
minste 1kPa, en de resultaten moeten 30 maal geëxtrapoleerd, corresponderend met 10 jaar, om het 
opgegeven niveau te krijgen. De kruip bij drukbelasting dient te worden opgegeven in niveaus, i2, en 
de totale dikte reductie moet opgegeven worden in niveaus, i1, met stappen van 0,1 mm van de 
opgegeven belasting. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de kruip bij drukbelasting en de dikte reductie vermelden. 
 

4.2.7 Geluid absorptie 
Bij bepaling van de geluid absorptie αp en αw mag het verkregen resultaat kleiner zijn dan het 
opgegeven niveau. 
 
Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven waarden, bepaald overeenkomstig onderstaande methode, 
juist zijn. 
 
Bepalingsmethode 
De geluidsabsorptie coëfficiënt dient te worden bepaald overeenkomstig NEN-ISO 354. De 
geluidsabsorptie karakteristiek moet berekend worden overeenkomstig EN ISO 11654 
gebruikmakend van de praktische geluidsabsorptie coëfficiënt, αp, bij de frequenties 125 Hz, 250 Hz, 
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz en 4000 Hz en de single number value van de gewogen geluidsabsorptie 
coëfficiënt αp . 
αp en αw αp moeten afgerond worden op de dichtstbijzijnde 0,05 (αp groter dan 1 moet weergegeven 
worden als αp =1) en opgegeven worden in niveaus met stappen van 0,05. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de geluidsabsorptie vermelden. 
 

4.2.8  Draagvermogen 
Bij bepaling van het draagvermogen mag voor platen met een nominale dikte > 50 mm de belasting 
niet kleiner zijn dan 2,2 kN. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven waarde, bepaald overeenkomstig van NEN-EN 13168,   
bijlage C.2, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan het draagvermogen vermelden. 

 

4.2.9 Weerstand tegen stootbelasting 
Platen met een nominale dikte van 50 mm of groter, waarvan wordt geclaimd dat zij bestand zijn 
tegen stootbelastingen, dienen bestand te zijn tegen een massa van 45 kg van een valhoogte van 
1200 mm en daarna een statische belasting van 1,32 kN overeenkomstig bijlage C.3. van NEN-EN 
13168. De test voor de bepaling van de weerstand tegen stootbelasting mag niet op reeds beproefde 
platen overeenkomstig par. 4.9 worden uitgevoerd. 
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Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven waarde, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13168,  
bijlage C.3, juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de weerstand tegen stootbelasting vermelden. 
 

4.2.10 Balworpzekerheid 
De balworpzekerheid wordt bepaald overeenkomstig DIN 18032-3. 
 
Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven waarde juist is. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de balworpzekerheid vermelden. 
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5 EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 

5.1 Interne kwaliteitszorg van de producent 
In de navolgende hoofdstukken zijn eisen geformuleerd, waaraan de kwaliteitszorg van een 
producent van mineraal gebonden houtwolplaten dient te voldoen in het kader van een attest-met-
productcertificaat. 

5.1.1 Algemeen 

5.1.1.1 Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product en voor de interne kwaliteitsbe-
waking ligt bij de producent. 

5.1.1.2 Melding van veranderingen 
Alle significante veranderingen binnen het kwaliteitssysteem betrekking hebbend op de productie 
van mineraal gebonden houtwolplaten, zoals procedures, dienen vooraf schriftelijk aan de 
certificatie-instelling te worden gemeld. 

5.1.1.3 Interne kwaliteitsbewaking 
De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en 
registratie moeten zijn vastgelegd in een Intern Kwaliteitsbewakingssysteem (IKB-schema). De IKB 
dient te voldoen aan de in het hoofdstuk 5.1.4 opgenomen eisen. 

5.1.1.4 Directieverantwoordelijkheid 
Er dient een directievertegenwoordiger te worden aangewezen, die ongeacht zijn overige 
verantwoordelijkheden, beschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor het 
bewerkstelligen van de invoering en het op peil houden van het kwaliteitssysteem. 

5.1.2 Keuring en beproeving 

5.1.2.1 Keuring en beproeving 
Van elke keuring of beproeving, zoals omschreven in de IKB, en uitgevoerd conform de vastgelegde 
procedures, dient een goede registratie te worden bijgehouden. 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. 

5.1.2.2 Kalibratie 
De productiemachines en de meet- en beproevingsapparatuur dienen periodiek te worden 
gekalibreerd en onderhouden volgens een vastgelegd kalibratie- c.q. onderhoudssysteem; de 
resultaten hiervan dienen op een toegankelijke wijze te worden geregistreerd. 

5.1.2.3 Herkenbaarheid van beproevingsmonsters 
Monsters bedoeld voor keuring en beproeving dienen duidelijk herkenbaar te zijn. 

5.1.2.4 Producten met tekortkomingen 
Producten met tekortkomingen dienen duidelijk gekenmerkt te 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 dienen corrigerende maatregelen te worden genomen. 

5.1.2.5 Toelevering 
Grondstoffen, halfproducten/-fabrikaten en andere producten of bewerkingen, waarvoor een 
certificatieregeling van kracht is, moeten aan de desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen of 
onder productcertificaatcontrole worden vervaardigd of verwerkt. 
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Alle ontvangen grondstoffen voor het product dienen te worden gecontroleerd volgens het IKB 
schema. 

5.1.2.6 Interne controle 
Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde grondstoffen, het productiepro-
ces en het van gerede product dient aantoonbaar te zijn dat alle vereiste keuringen zijn uitgevoerd. 
Men dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de uitgevoerde 
keuringen en beproevingen en deze op peil houden om aan de hand hiervan aannemelijk te kunnen 
maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, dienen statistische technieken te 
worden toegepast op de onderzoeksresultaten. 

5.1.3 Klachtenbehandeling 
De producent (houder van het attest-met-productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over 
een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het onder attest-met-
productcertificaat geleverde product. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is 
geanalyseerd en afgehandeld. 

5.1.4 Interne Kwaliteitsbewaking 
De producent dient een Intern Kwaliteitsbewakingsschema (IKB) te hanteren, waarin minimaal de 
volgende onderdelen zijn opgenomen en schriftelijk zijn vastgelegd: 
 controle van grondstoffen bij ontvangst; 
 instructies per werkplek; 
 controle van het eindproduct; 
 controle van de meetapparatuur; 
 klachtenregistratie. 

5.2 Externe kwaliteitsbewaking 

5.2.1 Algemeen 
De producent zal te allen tijde samenwerken en de medewerkers van de certificerende instelling tot 
de fabriek toelaten om hun controleactiviteiten uit te voeren en de betreffende documenten te 
controleren. 
Wanneer noodzakelijk zullen monsters getrokken worden, die gratis ter beschikking gesteld worden. 

5.2.2 Externe controle 
De certificatie-instelling controleert 2 x per jaar of het betreffende bedrijf voldoet aan de in 
hoofdstuk 3 en 4 gestelde eisen. Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. 
Het College van Deskundigen stelt de controlefrequentie jaarlijks opnieuw vast. 
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6 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 

 
Bouwbesluit: 2003: Bouwbesluit (Stb. 2001, 410; Stb.2002, 203, 516, 518, 582, en de  
 Ministeriële Regeling Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101) 
NEN 1068:2001 Thermische isolatie van gebouwen. Rekenmethoden, incl. wijzigingsblad 

A1:  2001      
NEN 5078:1990 Geluidwering in gebouwen – Rekenmethode voor de bepaling van de 

geluidsabsorptie in ruimten, incl. wijzigingsblad A1: 1997  
NEN 6065:1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal 

(combinaties), incl. wijzigingsblad A1: 1997 
NEN 6066:1991 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal 

(combinaties), incl. wijzigingsblad A1: 1997 
NEN 6068:2003 ontw. Bepaling van de weerstand tegen branddorslag en brandoverslag tussen  
 Ruimten 
NEN-EN 822:1994 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 lengte en de breedte 
NEN-EN 823:1995 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 dikte 
NEN-EN 824:1995 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de  
 haaksheid 
NEN-EN 825:1995 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 vlakheid 
NEN-EN 826:1996 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Berpaling van de 
 samendrukbaarheid 
NEN-EN 1602:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de  
 schijnbare dichtheid, incl. correctieblad C1:1997 
NEN-EN 1604:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de  
 dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuurs- en vochtig- 
 heidsomstandigheden, incl. correctieblad C1:1997 
NEN-EN 1605:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en temperatuursomstan- 
 digheden, incl.  correctieblad C1: 1997 
NEN-EN 1606:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 kruip bij drukbelasting, incl. correctieblad C1: 1997 
NEN-EN 1607:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 treksterkte loodrecht op het plaatvlak, incl. correctieblad C1:1997 
NEN-EN 1609:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de  

wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling, incl. 
correctieblad C1:1997 

NEN-EN 12086:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de 
 waterdampdoorlatendheidseigenschappen  
NEN-EN 12089:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van het 
 gedrag bij belasting op buiging 
NEN-EN 12430:1998 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van het  
 gedrag bij puntbelasting 
NEN-EN 13168:2001 Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig 

vervaardigde producten van houtwol (WW); specificatie 
NEN-EN 13501-1:2003 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: 

Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
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NEN-EN-ISO 354:2003 Akoestiek; Meting van geluidsabsorbtie in een nagalmkamer 
NEN-EN-ISO 11654:1997 Akoestiek – Geluiddempers voor gebruik in gebouwen –  
 Eengetal-aanduiding voor de geluidabsorptie  
DIN 18032-3:1987 Sporthallen; Hallen für Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung – 

Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit 
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BIJLAGE:  Model KOMO


 attest-met-productcertificaat 

 
KOMO


 attest-met-productcertificaat 

 

Naam (CI) Logo (CI) 
Adres (CI) 
Telefoonnummer (CI) 
Telefaxnummer (CI) 
 
…………….. GEBONDEN HOUTWOLPLATEN Nummer: 
 Uitgegeven: 
 Vervangt: 
 
 

Producent                                         Fabriek te Importeur 

 
 
 
 

VERKLARING VAN (CI) 
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 5065 “Mineraal gebonden houtwolplaten” afgegeven 
door (CI) conform het (CI) Reglement voor certificatie. 
 
(CI) verklaart dat de ……… gebonden houtwolplaten geschikt zijn voor toepassing in plafonds, wanden en 
vloeren, die prestaties leveren zoals in dit attest-met-productcertificaat zijn omschreven, mits de ……... 
gebonden houtwolplaten voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische 
specificaties en mits de toepassing van de ………. gebonden houtwolplaten geschiedt overeenkomstig de in 
dit attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsvoorschriften. 
 
(CI) verklaart dat de door de producent vervaardigde ..……… gebonden houtwolplaten aan de in dit attest-
met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder 
afgebeelde KOMO-beeldmerk op een wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat. 
 
Door (CI) wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat controle uitgeoefend op de productie van 
de ……….. gebonden houtwolplaten, er wordt geen controle uitgeoefend op de verwerking van de ………. 
gebonden houtwolplaten. 
 
Voor de relatie van de uitspraken van dit attest-met-productcertificaat met de voorschriften van het 
Bouwbesluit wordt verwezen naar het “Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw” zoals dat door de 
Stichting Bouwkwaliteit (SBK) wordt gepubliceerd. 
 
Voor (CI):  ………, directeur 
 
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document 
nog geldig is. 
 
Afbeelding van het KOMO-beeldmerk. 
 
KOMO is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
 
Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit .. bladzijden. 
 
Nadruk verboden                                             Copyright Stichting Bouwkwaliteit (SBK) april 2002 



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 5065 

Mineraal gebonden houtwolplaten, d.d. 2003-10-20  Pagina 18 van 20 

 
 
 

 
 18 

 
BOUWBESLUITINGANG 

Nr. afdeling grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

prestaties volgens 

kwaliteitsverklaring 

opmerkingen 

i.v.m. toepassing 

2.12 Beperking ontwikkeling 
van brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4, 
volgens NEN 6065, 
dan wel Euroklasse A2, B, 
C of D volgens 
NEN-EN 13501-1 

Klasse .. 
(ten minste klasse 4), 
dan wel Euroklasse ..  
(ten minste  
Euroklasse D) 

 

2.13 Beperking uitbreiding 
van brand 

WBDBO > 30 of > 60 
minuten volgens 
NEN 6068 

Eventuele vermelding  

2.15 Beperking ontstaan van 
rook 

Rookdichtheid < 10 m-1,  
< 5,4 m-1 of  < 2,2 m-1 
volgens NEN 6066, 
dan wel Euroklasse s2 
volgens NEN-EN 13501-1 

.. m-1 
(< 10 m-1), 
dan wel Euroklasse s2 

 

3.4 Beperking van galm Geluidsabsorptiecoëff. 
volgens NEN 5078 

Eventuele vermelding  

3.15 Beperking toepassing 
schadelijke materialen 

Volgens voorschriften 
ministeriële regeling 

Voldoen aan 
voorschriften 

 

5.1 Thermische isolatie Warmteweerstand volgens 
NEN 1068 

Eventuele vermelding  
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1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

  
1.1 Onderwerp 
 ……… gebonden houtwolplaten bestemd voor toepassing in ……. 
 
1.2 Samenstelling 
 ………… 
 
1.3 Geometrische eigenschappen 
 ……….. 
 
 
2 MERKEN 

 ………… 
 
 
3 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

 

3.1 Transport 
……… 

 
3.1 Opslag 

……… 
 

3.2 Montage 
……… 

 
 

4 PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 

 

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 
 

4.1 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 
De brandklasse behoort, bepaald overeenkomstig 
- NEN 6065      tot klasse .. van de bijdrage tot brandvoortplanting  

  of 
- NEN-EN 13501-1   tot Euroklasse ..  
 
BEPERKING UITBREIDING VAN BRAND; BB-Afd. 2.13 
 

4.2 WBDBO; BB-art. 2.103 (facultatief) 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van met ……… gebonden houtwolplaten 
beklede scheidingsconstructies (zie details ..….), bepaald overeenkomstig NEN 6068, bedraagt .. 
minuten. 
 
BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 
 

4.3 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 
 De rookklasse, bepaald overeenkomstig 
-  NEN 6066  heeft een rookdichtheid van .. m-1, 
of 
- NEN-EN 13501-1  behoort tot Euroklasse s2. 
 
BEPERKING VAN GALM; BB-Afd. 3.4 
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4.4 Beperking van galm; BB-art. 3.15 (facultatief) 

De geluidsabsorptiecoëfficiënten van de ……… gebonden houtwolplaten, bepaald overeenkomstig 
NEN 5078, bedragen .. (eventueel in tabelvorm). 
 
BEPERKING TOEPASSING VAN SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15 
 

4.5 Beperking toepassing van schadelijke materialen; BB-art. 106 
……… gebonden houtwolplaten voldoen aan de in het Bouwbesluit gegeven voorschriften. 
 
THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 
 

4.6 Warmteweerstand; BB-art. 5.1 (facultatief) 
De warmteweerstanden van de ……… gebonden houtwolplaten, bepaald overeenkomstig 
NEN 1068, bedragen .. m2K/W (eventueel in tabelvorm). 
 
 

5     PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 

 

5.1 Voor alle toepassingen 

……….. 
 

5.2    Voor speciale toepassingen 

    ……….. 
 
 

6 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

………… 
 
 

7 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

………… 
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Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring 

Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d.20-05-2016. 
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d.14-11-2016. 
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 14-11-2016 

Geldigheid kwaliteitsverklaringen 

Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 5065 ”Mineraal gebonden houtwolplaten” d.d. 
20-10-2003 en het bijbehorende wijzigingsblad d.d. 25-03-2015. De kwaliteitsverklaringen die op basis 
van die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 
14-11-2016. 

Omschrijving van de wijziging 

In dit wijzigingsblad zijn de wijzigingen vastgelegd met betrekking tot de modelkwaliteitsverklaringen, 
de par. t.a.v. de CE -markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te 
geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek, de externe controle, de tabel met de eisen aan 
productkenmerken zoals die moet worden opgenomen in het attest en de tabel met niet-essentiële 
kenmerken zoals die kan worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring. Tevens zijn de wijzigingen 
opgenomen die zijn gemaakt in het kader van het Bouwbesluit 2012. Het betreft hoofdstuk 3 
(Prestatie-eisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek en kwaliteitsverklaring) en hoofdstuk 6 (lijst 
vermelde documenten). Als laatste zijn de teksten met betrekking tot de erkenning en het 
modelcertificaat uit de BRL verwijderd. 
 
 
Algemeen 
Vervang de titel van de BRL door: KOMO® Beoordelingsrichtlijn voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 
voor mineraal gebonden houtwolplaten en voor het KOMO® Attest voor bouwdelen samengesteld met 
mineraal gebonden houtwolplaten. 
 
Vervang in alle teksten van de BRL de term “attest-met-productcertificaat” voor “KOMO® -attest en 
KOMO® -kwaliteitsverklaring” daar waar beide soorten van kwaliteitsverklaringen bedoeld worden. 
 
Vervang paragraaf 1.2 voor onderstaande tekst: 
 
1.2 Toepassingsgebied 
Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op mineraal gebonden houtwolplaten die zijn bestemd om 
te worden toegepast in binnen en beschut buiten situaties in bouwwerken en daarmee vergelijkbare 
toepassingen te weten: 
a. als dakplaten met een constructieve en thermische functie; 
b. als thermische isolatieplaat; 
c. onderzijde van vloeren en balken (als bekleding) en als onderdeel van het systeem in een, al 

dan niet afgehangen plafonds en voorwanden. 
 
Opmerking:  
De producten hebben een akoestische en/of esthetische functie terwijl ze ook een bijdrage kunnen 
leveren aan de warmte-isolatie en aan de brandveiligheid. 
Deze beoordelingsrichtlijn heeft geen betrekking op het systeem (zoals plafonds e.d.) waarin de 
mineraal gebonden houtwolplaten worden toegepast. 

Voeg de onderstaande par. 1.3 toe: 

1.3           Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de 
geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 13168 van toepassing.  
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Voeg de onderstaande par. 1.4 toe: 

 

1.4           Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen 
 

1.4.1 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken 
Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de 
Prestatieverklaring van de betreffende producent. 
 

1.4.2   Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken 
Ten aanzien van de overige kenmerken dienen door een aanvrager (producent/leverancier), 
in het kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te 
worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt 
voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten 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 kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatie instelling waarmee de RvA een overeenkomst van 
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden 
overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

Voeg de onderstaande par. 1.5 toe:  

 

1.5          Kwaliteitsverklaring  

Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn 
worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 

 KOMO® kwaliteitsverklaring. 
 De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 en 5 van 

deze beoordelingsrichtlijn 

 KOMO® attest, voor prestaties van het product in zijn toepassing en in het bouwdeel in 
 relatie tot Bouwbesluit 2012. 

De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn 
waarbij de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant in acht genomen moeten worden. 

 
In het KOMO® attest mogen géén verwijzingen naar de KOMO® kwaliteitsverklaring worden 
opgenomen.  
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen 
vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven 
kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen. 

 

Vervang  par. 2.2 voor onderstaande tekst: 

 
2.2 Toelatingsonderzoek 

2.2.1 Toelatingsonderzoek voor het KOMO® attest  

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® attest voert de certificatie instelling 
onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

 
- Nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden  van de essentiële kenmerken (zoals 

vermeld in de door de aanvrager versterkte prestatieverklaring) minimaal gelijkwaardig 
zijn aan de relevante voorwaarden zoals vastgelegd in hoofdstuk 3  van deze 
beoordelingsrichtlijn. 
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- De certificatie instelling beoordeelt in hoeverre de overige (Bouwbesluit gerelateerde) 
productkenmerken  minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals 
zijn vastgelegd in hoofdstuk 3  van deze beoordelingsrichtlijn.  

- Bepaling van de prestaties van bouwdelen samengesteld met mineraal gebonden 
houtwolplaten.  

 

2.2.2 Toelatingsonderzoek voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® kwaliteitsverklaring 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.  

- Opvragen van de door de aanvrager opgestelde prestatieverklaring en nagaan of de 
daarin gedeclareerde essentiële kenmerken voldoen aan de grenswaarden in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

- Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze 
beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in 
bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens 
nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn 

Vervang  par. 2.3 voor onderstaande tekst: 

 
2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 

 

2.3.1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO® attest  

In relatie tot de productkenmerken (waaronder de essentiële kenmerken vastgelegd in de 
Prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt 
geen beoordeling van het kwaliteitssysteem plaats. Ten behoeve van het verkrijgen van het 
KOMO® attest toetst de certificatie instelling op de aanwezigheid en het functioneren van de 
klachtenprocedure t.a.v. het attest 

 

2.3.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 

2.3.2.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in 
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen beoordeling van het 
kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de 
essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de 
bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm(en). 

 
2.3.2.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken  

Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO®-kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige 
productkenmerken 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 5 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 

Vervang  par. 2.4 voor onderstaande tekst: 

 

2.4 Afgifte van de KOMO-kwaliteitsverklaring en het KOMO attest 
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De KOMO-kwaliteitsverklaring en het KOMO attest worden conform het algemeen reglement van de 
certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (par. 2.2) en de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van de aanvrager (par. 2.3) in positieve zin zijn afgerond. 
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Hoofdstuk 3 vervangen door onderstaande tekst. 

 
3.        PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT 
 
Aansluittabel “nieuwbouw” 

Beschouwde 
afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning Woon- 
gebouw 

Ander  
gebouw 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Beperking van ontwikkeling van 
brand en rook 

2.9 2.67 
 
2.68 
2.72 

1 
1-2 
1-5 

 

x 
- 
x 
x 

x 
- 
x 
x 

- 
x 
x 
x 

NEN-EN 13501-1 
Ministeriële regeling 

Beperking van uitbreiding van 
brand  (facultatief) 

2.10 2.84 
 

1-3/6-7 
1/4-7 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

NEN 6068 
NEN 6090 

 

Beperking van galm (facultatief) 3.3 3.13  - x - NEN-EN 12354-6 

Beperking aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

3.9 3.63 1 x x x Ministeriële regeling 

Energiezuinigheid  5.1 5.3 1-5 x x x NEN 1068 

 
Opmerkingen 

1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. Mineraal 
gebonden houtwolplaten die voldoen aan de eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens aan de eisen 
voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader uitgewerkt.  

2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB- afdeling de relevante BB-artikelen en  
-leden nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-artikelen/leden van 
toepassing op alle (drie) typen bouwwerken (woning, woongebouw en andere gebouwen). 

3. Voor de relevante leden bij een artikel betreffende een gebruiksfunctie die valt onder “ander 
gebouw” dient het Bouwbesluit geraadpleegd te worden. 
 

3.1.       TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 
  

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
 

3.1.1 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 
Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1 voor woningen/woongebouwen en 
andere gebouwen (met uitzondering van overige gebruiksfunctie) en leden 1-2 voor andere 
gebouwen met een overige gebruiksfunctie. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2.  
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse 
van bouwdelen samengesteld met mineraal gebonden houtwolplaten in de toepassing voldoet 
aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft aan onder welke voorwaarden bouwdelen samengesteld met mineraal 
gebonden houtwolplaten voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen aan de zijde die 
grenst aan de binnenlucht ten aanzien van de brand- en rookklasse 
 

3.1.2 Buitenoppervlak; BB-art. 2.68 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
De klasse behoort ten minste tot brandklasse D.  
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Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

            Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van 
bouwdelen samengesteld met mineraal gebonden houtwolplaten in de toepassing voldoet aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®ttest  
Het KOMO® attest geeft aan onder welke voorwaarden bouwdelen samengesteld met mineraal 
gebonden houtwolplaten voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen aan de zijde die 
grenst aan de buitenlucht ten aanzien van de brandklasse 

3.1.3     Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72 

Constructieonderdelen moeten ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook voldoen 
aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.72.  
 
Grenswaarde 
De grenswaarden kunnen worden gegeven bij Ministeriële Regeling.  
 
Bepalingsmethode 
De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest worden geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in 
het kader van de zorg- en signaleringsplicht.  
 
BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-AFD. 2.10 (FACULTATIEF) 

 
3.1.3 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-artikel 2.84 

 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-3/6-7 voor woningen en woongebouwen en de 
leden 1/4-7 voor andere gebouwen. 
Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt mede bepaald uit de 
brandwerendheden van de verschillende constructieonderdelen in een 
branduitbreidingstraject in de richting van de uitbreiding. Afhankelijk van het type van het 
constructieonderdeel wordt de weerstand uitgedrukt in (R)EI of (R)EW of (R)E.  
 
Grenswaarde 
Scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenlucht: 
De grenswaarde voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt 
bepaald door de weerstand tegen branddoorslag (WBD) van een gevelopening als bedoeld in 
NEN 6068. Constructieonderdelen met een brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie, 
beschouwd in de uitbreidingsrichting, groter dan 30 min. worden beschouwd als “dicht”. 
Brandoverslag via die constructieonderdelen vindt niet plaats. De brandwerendheid van de 
dichte delen wordt beoordeeld op: 
─ Van binnen naar buiten op (R)EI voor de dichte delen 
─ Van binnen naar buiten op (R)EW voor ramen, deuren en daarmee vergelijkbare 

constructie-onderdelen 
─ Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EI voor de dichte delen 
─ Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EW voor ramen, deuren en 

daarmee vergelijkbare constructieonderdelen. 
 

Scheidingsconstructies die niet grenzen aan de buitenlucht: 
De vereiste brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van de 
constructieonderdelen met hun aansluitdetails is afhankelijk van het type constructieonderdeel 
ten minste (R)EI30 of (R)EW30 of RE30 of hoger afhankelijk van de situatie in het gebouw. 

              
 

Bepalingsmethode 
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De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van bouwdelen 
(scheidingsconstructies) samengesteld met mineraal gebonden houtwolplaten of de prestaties 
met betrekking tot (de bijdrage tot) brandwerendheid (inclusief bijbehorende aansluitdetails) in 
de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is 
bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 
. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan in relatie tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
aangeven onder welke voorwaarden bouwdelen (scheidingsconstructies) samengesteld met 
mineraal gebonden houtwolplaten voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
Daarnaast kunnen voorbeelden van bouwdelen (scheidingsconstructies) samengesteld met 
mineraal gebonden houtwolplaten, worden gegeven die voldoen aan de eis van het Bouwbesluit.    
 

3.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 
BEPERKING VAN GALM; BB-AFD. 3.3 (FACULTATIEF) 
 

3.2.1 Geluidsabsorptie; BB-art. 3.13 
Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie in 
een woongebouw die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie 
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.13. 
 
Grenswaarde 
De totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m2, is niet kleiner dan 1/8 van 
de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden 
met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 
 
Bepalingsmethode 
De totale geluidsabsorptie dient bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 12354-6. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de beperking van galm 
van bouwdelen samengesteld met mineraal gebonden houtwolplaten in de toepassing voldoet 
aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen 

 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft aan onder welke voorwaarden bouwdelen samengesteld met 
mineraal gebonden houtwolplaten voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen voor 
geluidsabsorptie op ruimteniveau. 
 
BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9 (FACULTATIEF) 

3.2.2     Materialen; BB-artikel 3.63 

Materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen 
kunnen ontstaan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.63, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Grenswaarden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
Bepalingsmethode 
De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest worden geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in 
het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
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3.3       TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
             EN MILIEU 
 

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 
 

3.3.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 
De warmteweerstand van scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 5.3, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
De warmteweerstand van scheidingsconstructies bedraagt voor: 

 Vloeren ten minste 3,5 m².K/W.  

 Gevels ten minste 4,5 m².K/W. 

 Daken ten minste 6,0 m².K/W. 
 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand moet worden bepaald overeenkomstig NEN 1068. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Volgens NEN-EN 13168 moet de warmteweerstand van mineraal gebonden houtwolplaten 
worden bepaald volgens NEN-EN 12667 (producten met een gemiddelde en een hoge 
warmteweerstand) of NEN-EN 12939 (dikke producten met een gemiddelde en een hoge 
warmteweerstand). 
Het resultaat van de bepaling van de warmteweerstand van de mineraal gebonden 
houtwolplaten volgens NEN-EN 13168 is een gelijkwaardige invulling van  de NEN 1068 (De 
NEN 1068 voorziet in de rekenmethoden voor thermische isolatie van het volledige gebouw. 
Voor de mineraal gebonden houtwolplaten is, als onderdeel van het gebouw, vanuit de NEN 
1068 aansluiting gemaakt met de Europese rekenmethoden zoals die worden aangewezen 
door de NEN 13168) 
     
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de warmteweerstand 
van bouwdelen (uitwendige scheidingsconstructies) samengesteld met mineraal gebonden 
houtwolplaten in de toepassing voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft aan onder welke voorwaarden bouwdelen (uitwendige 
scheidingsconstructies) samengesteld met mineraal gebonden houtwolplaten voldoen aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen voor de warmteweerstand. 

 

Hoofdstuk 4 algemeen: 

 Vervang de tekst “Attest-met-productcertificaat” voor “KOMO® kwaliteitsverklaring”. 

 Vervang de tekst “Het attest-met-productcertificaat vermeldt…..” voor “De KOMO®  
kwaliteitsverklaring kan vermelden …..”. 

Verwijder de paragrafen:  

 4.1.2.6 Drukspanning bij 10% stuik en druksterkte,  

 4.1.2.7 Chloride gehalte,  

 4.1.2.9 Treksterkte loodrecht op het oppervlakte,  

 4.2.2 Puntbelasting,  

 4.2.3 Buigtreksterkte,  
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 4.2.4 Waterdampdoorlatendheid,  

 4.2.5 Korte termijn wateropname,  

 4.2.6 Kruip bij drukbelasting en  

 4.2.7 Geluid absorptie. 

Paragraaf 5.1: 

Vervang de tekst “Attest-met-productcertificaat” voor “KOMO kwaliteitsverklaring” 

Paragraaf 5.1.3: 

Vervang de tekst “Attest-met-productcertificaat” voor “KOMO attest” 

Vervang par. 5.2 2 voor onderstaande tekst: 

5.2.2 Externe controle   

5.2.2.1 Externe controle voor het KOMO® attest  

De certificatie instelling beoordeelt, op basis van aangeleverde documenten, 1x per 5 jaar 
t.a.v. het attest of de prestaties van bouwdelen samengesteld met mineraal gebonden 
houtwolplaten voldoen aan de eisen in deze BRL, of zoveel eerder als nodig is en vindt er een 
controle plaats van de klachtenregistratie. 

 

5.2.2.2  Externe controle voor de KOMO®  kwaliteitsverklaring  

5.2.2.2.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken 

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in 
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen beoordeling van het 
kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de 
essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de 
bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm. 

5.2.2.2.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken 

In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling onaangekondigd 
2x per jaar controle plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de 
producteigenschappen, waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

Zo nodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controle-
frequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 

 

Voeg par. 5.2 2 toe: 

5.2.3  Sanctiebeleid  

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 
dient te zijn vastgelegd in het reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat 
opgesteld document. 
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Hoofdstuk 6 vervangen door onderstaande tekst. 

 

6 Lijst van vermelde documenten 

 

 
Bouwbesluit 2012 
 
 
 
 
 
 
 
CPR 

Stb. 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 
643; Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 
232, 233; 333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 
425 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 
23914; Stcrt. 2012, 13245 Stcrt. 2013, 5457, 
16919; Stcrt. 2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 
2015, 17338, 45221, 33491 
 
Verordening bouwproducten EU 305/2011 

  
NEN 1068:2012 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden 

NEN 6068:2008+C1:2011 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag tussen ruimten 

NEN 6090:2006 Bepaling van de vuurbelasting 

NEN-EN 822:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de lengte en de breedte 

NEN-EN 823:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de dikte 

NEN-EN 824:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de haaksheid 

NEN-EN 825:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de vlakheid 

NEN-EN 1604:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de dimensionele stabiliteit bij 
gespecificeerde temperatuurs- en 
vochtigheidsomstandigheden 

NEN-EN 1605:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de vervorming bij gespecificeerde 
drukbelasting en temperatuursomstandigheden 

NEN-EN 1606:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – 
Bepaling van de kruip bij drukbelasting 

NEN-EN 12667:2001  

 

 

NEN-EN 12354-6:2004 

 

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en 
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens 
de methode met afgeschermde "hot plate" en de 
methode met warmtestroommeter - Producten met een 
gemiddelde en een hoge warmteweerstand 

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de 
akoestische eigenschappen van gebouwen met de 
eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: 
Geluidabsorptie in gesloten ruimten 

NEN-EN 12939:2000  

 

 

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en 
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens 
de methoden met de afgeschermde "hot plate" en de 
warmtestroommeter - Dikke producten met een hoge 
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NEN-EN 13168:2012 en een gemiddelde warmteweerstand 

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – 
Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol – 
specificatie 

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-ISO/IEC 17020:2012 

 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 

 

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005/C1:2007 

NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 

Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het 
functioneren van verschillende soorten instellingen die 
keuringen uitvoeren 
 
Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die 
audits en certificatie van managementsystemen 
uitvoeren 
Algemene eisen voor de bekwaamheid van 
beproevings- en kalibratielaboratoria 
Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-
instellingen die certificaten toekennen aan producten, 
processen en diensten 
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Vervang de bijlage met de onderstaande tabel:  

Bijlage : Tabel met vereiste productkenmerken zoals op te nemen in het attest  

 

De uitspraken in dit attest voor bouwdelen samengesteld met mineraal gebonden houtwolplaten zijn 
geldig indien die mineraal gebonden houtwolplaten voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 

Kenmerk Bepalingsmethode Eis BRL 

Beperking van het ontwikkelen van 
brand en rook 

NEN-EN 13501-1 Binnenoppervlak brandklasse ten minste D en 
rookklasse ten minste s2 

Buitenoppervlak brandklasse ten minste D 

Brandwerendheid*  NEN 6068 Brandwerendheid ≥ 30 minuten  

Geluidsabsorptie*  NEN-EN 12354-6 De totale geluidsabsorptie met een 
getalswaarde, uitgedrukt in m2, is niet kleiner 
dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud 
van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de 
octaafbanden met middenfrequenties van 
250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 
 

Beperking toepassing van schadelijke 
materialen 

NEN-EN 13168 Geen eis 

Warmteweerstand NEN-EN 12667  of NEN-
EN 12939 

Vloeren ≥ 3,5 m².K/W  

Gevel ≥ 4,5 m².K/W  

Daken ≥ 6,0 m².K/W 

* = facultatief 

 

 




