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PE-RT buis 
Giacomini Benelux NV  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5602 "Kunststofleidingsystemen van PE-RT bestemd voor 

vloerverwarming" d.d. 25 oktober 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis 

daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 
 

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

• De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 

• De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, 

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 

productcertificaat. 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsysteem. 

Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. 

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de 

website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
Giacomini Benelux NV  
Rue Provinciale 273279 
B-1301 BIERGES WAVRE 
België 
Tel. +32 (0)1 042 06 50 
Fax +32 (0)1 042 06 99 
www.giacomini.be 

 

Productielocatie 
GIACOMINI S.p.A. 
Via per Alzo 39, 28017 San 
Maurizio d’Opaglio (NO) Italy 
www.giacomini.com 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
NL.Kiwa.info@Kiwa.com 
www.kiwa.nl 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

Periodieke controle 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.giacomini.com%2F&data=04%7C01%7Crob.goutier%40kiwa.com%7C86eaa46470354639d46508d93ac989bf%7C52d58be569b4421b836eb92dbe0b067d%7C0%7C0%7C637605459560931142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ugCo%2FwgRuOWTlSJzl2Pptv6a77zu1aqbDJMqg88xuKg%3D&reserved=0
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PE-RT buis 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Onderwerp 

PE-RT buis 

 

Productkenmerken 

Het product voldoet aan BRL 5602 Kunststofleiding-systemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming. 

 

Specificatie 

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat. 

 

Nominale diameter  

(mm) 

Wanddikte  

(mm) 

16 2,0 

20 2.0 

 

Kleur:  rood of naturel 

 

Merken 

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk. 

 

Buizen 

De buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken: 

• KOMO (of KOMO® woordmerk) + klasse 4/ 6 bar; 

• materiaalaanduiding: PE-RT type 2; 

• opbouw buis: PE-RT/EVOH/PE-RT; 

• certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingsysteem; 

• fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo; 

• de nominale buitenmiddellijn in mm; 

• de nominale wanddikte in mm; 

• de productiecode. 

 

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter. 

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.  

 

Logistiek 

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van de kwaliteitsverklaring. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Voor de producten geldt dat deze ontworpen zijn voor vloerverwarmingssystemen, met een levensduur van 50 jaar bij een temperatuurprofiel 

volgens klasse 4 uit NEN-ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 6 bar. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• het merk en de wijze van merken juist is; 

• de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 

• Giacomini Benelux NV 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen en/of de documenten van 

de certificaathouder. 

 


