
 

KOMO® 
attest-met-productcertificaat 

 

 Bouwbesluit 
  

Beoordeeld is: 
 - kwaliteitssysteem 
 - product 
 - product in toepassing 
Periodieke controle 

 

SKG.0496.3561.01.NL 
 
uitgegeven: 15 oktober 2012 
geldig tot: 15 oktober 2017 
 
 
 
Certificaathouder: 
Staalbouw ter Huurne Haaksbergen BV 
Nijverheidsstraat 3 
7482 GZ  Haaksbergen  
T : +31 (0)53 – 572 7475 
F : +31 (0)53 – 572 1263 
E : info@staalbouw-ter-huurne.nl 
I : www.staalbouw-ter-huurne.nl  
 
 

Staalbouw ter Huurne Haaksbergen BV 
metalen brandwerende puien, ramen, 
deuren en luiken 
voor de toepassing in scheidingsconstructies 
 

Verklaring van SKG 
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 3241: 2009-03-18 afgegeven conform het SKG Re-
glement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011. 
 
SKG verklaart dat: 
 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde puien, ramen, deu-

ren en luiken bij voortduring voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde techni-
sche specificatie(s), mits deze voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 
attest-met-productcertificaat; 

 de Staalbouw ter Huurne Haaksbergen BV puien, ramen, deuren en luiken geschikt zijn voor het 
vervaardigen van bouwdelen die prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat omschre-
ven, mits: 
o de puien, ramen, deuren en luiken voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastge-

legde technische specificatie(s) en de vervaardiging van de bouwdelen geschiedt overeenkom-
stig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden; 

o voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. 
 
SKG verklaart dat: met inachtneming van het bovenstaande Staalbouw ter Huurne Haaksbergen BV puien, 
ramen, deuren en luiken in zijn toepassingen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecifi-
ceerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring. 
 
SKG verklaart dat: voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de montage van de 
puien, ramen, deuren en luiken in de bouwwerken. 
 
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete 
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht 
van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 
Voor SKG  
 Ir. H.A.J. van Dartel 
 Certificatiemanager 

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De 
gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.  

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden
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MERKEN EN IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT  
Producten conform dit KOMO attest-met-productcertificaat wor-
den geïdentificeerd door deze te voorzien van het teken c.q. logo 
van de fabrikant, samen met het KOMO®-zegel, e.e.a. zoals 
hiernaast aangegeven.  
 
De toepassingsindicaties, oftewel de klasse ten aanzien van de 
beperking van de uitbereiding van brand en de beperking van de 
verspreiding van rook, kunnen vermeld zijn op de begeleidings-
bon, op de projecttekeningen en/of op de KOMO®-zegel. 
 
Plaats van het KOMO®-zegel: 
in de (klooster)sponning of in de glassponning van elk gevelele-
ment, rechtsboven, gezien vanaf de buitenzijde. 

De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een geel 
KOMO®-zegel met zwarte opdruk, zoals hieronder is afgebeeld. 
Daarop dient tevens de klasse ten aanzien van de beperking van 
de uitbereiding van brand en de beperking van de verspreiding van 
rook conform het betreffende KOMO attest vermeld te worden: 
 
LET OP: 
De klassen dienen op de sticker vermeld te worden door de houder 
van dit certificaat. De klassen zijn opgenomen in het betreffende 
KOMO attest (zie tabel 1) dat de grondslag is voor de productie van 
het betreffende gevelelement. 

 
 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
Onder dit KOMO attest-met-productcertificaat kunnen alleen producten geleverd worden waarvoor een geldig KOMO attest op basis van 
BRL 3241 uitgegeven is. De technische specificaties, verwerkingsvoorschriften en overige toepassingsvoorwaarden van de onder dit  
KOMO attest-met-productcertificaat geleverde metalen brandwerende puien, ramen, deuren en luiken zijn dan ook in het bijbehorende 
KOMO attest vastgelegd. Onder dit KOMO attest-met-productcertificaat kunnen producten geleverd worden waarop de volgende door SKG 
uitgegeven KOMO attesten van toepassing zijn: 
 
Tabel 1 
ATTESTHOUDER ATTESTNUMMER 

ODS BV 11.31.301.03 

ODS BV 12.31.301.04 

 
De gebruiker van dit KOMO attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om de geldigheid van de bovengenoemde attesten te controle-
ren. Raadpleeg hiertoe de website van SKG: www.skg.nl en in twijfelgevallen SKG. 
 
SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES 
 
Tabel 2 

BOUWBESLUITINGANG 
Afd. nr. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Minimum prestaties volgens deze 

kwaliteitsverklaring 
Opmerking i.v.m. de toepassing

2.12 Beperking van de ontwikkeling 
van brand 
 

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

Klasse 4 
 
Klasse D 

 

2.13 Beperking van de uitbreiding 
van brand 

WBDBO ≥ 30 minuten, volgens NEN 
6068 

Klasse-aanduiding in minuten incl. vermel-
ding van de toepassingsindicatie te weten: 
EW 20 

De klasse voor de beperking van de uitberei-
ding van brand wordt vermeld op de gele 
KOMO-zegel. 

2.15 Beperking van het ontstaan van 
rook 

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

Rookdichtheid ≤ 10 m-1

 
Rookklasse S2 

 

2.16 Beperking van de verspreiding 
van rook 

WRD ≥ 30 minuten, volgens NEN 6075 Klasse-aanduiding in minuten incl. vermel-
ding van de toepassingsindicatie te weten: 
S20 

De klasse voor de beperking van de versprei-
ding van rook wordt vermeld op de gele 
KOMO-zegel. 

2.13 en 
2.16 

Beperking uitbereiding van 
brand en/of verspreiding van 
rook/ vluchten bij brand 

Zelfsluitendheid te bepalen middels 
verificatie 

Zelfsluitend Deuren in inwendige scheidingsconstructies in 
brand- of rookcompartimenten dienen zelfslui-
tend te zijn 

 
Opmerking 1 
In bovenstaande tabel 2 zijn de minimale prestaties opgenomen waaraan de producten die geleverd worden onder dit KOMO attest-met-
productcertificaat voldoen. In de onder “technische specificaties“ genoemde KOMO attesten zijn de exacte prestaties en technische specifi-
caties van de producten opgenomen. 
Opmerking 2 
Ingevolge de regelingen Bouwbesluit als gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
is deze door SKG afgegeven kwaliteitsverklaring o.a. in het kader van de bouwvergunning tevens het voldoende bewijs als bedoeld in artikel 1.6 
van het Bouwbesluit, mits en voor zover deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in de laatste uitgave van het Overzicht van erkende Kwaliteits-
verklaringen in de bouw, zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl en de website van Stich-
ting KOMO: www.komo.nl en voorzover in verband met de toepassing geen hogere prestaties vereiste zijn. 
 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
1. Inspecteer bij aflevering van de onder "Productspecificatie" 

vermelde producten, of: 
1. geleverd is wat is overeengekomen; 
2. het merk en de wijze van merken juist is en de 

  toepassingsindicaties gegeven zijn; 
 3. de producten geen zichtbare beschadigingen en/of 
  gebreken vertonen als gevolg van transport 
  en dergelijke; 

4. voldaan is aan eisen in verband met de toepassing. 

 
 
2. Controleer of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is. 

Raadpleeg hiertoe de website van SKG: www.skg.nl. 
 In twijfelgevallen SKG. 
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring over-

gaat, neem dan contact op met: 
1e Staalbouw ter Huurne Haaksbergen BV; 

 en zonodig met 
2e SKG.

  

Staalbouw ter Huurne Haaksbergen BV 

SKG-certificaatnr.: SKG.0496.3561 

KLASSE
- <brandw> 
- <rookw> 


