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Fabriek te 
 
Dorpsstraat 36 
5529 AW  CASTEREN 

 

Verklaring van SKH 
 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0602 “Brandvertragend behandelen van hout en houtproducten door middel van de 
vacuüm en drukmethode” afgegeven door SKH, conform het SKH Reglement voor Certificatie. 
 
SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde brandvertragend 
behandeld hout bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoet mits het voorzien is 
van het hieronder afgebeelde KOMO

®
-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

 
 
 
 
 

Voor SKH R. Wigboldus, directeur 
 
 
 
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is. 
 
Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden. 
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1 PRODUCTSPECIFICATIE 

1.1 Productomschrijving 
Brandvertragend behandelen onder vacuüm en druk van gezaagd en geschaafd Vuren, Grenen en Lariks  
(dikte ≥ 12 mm) voor de volgende toepassingsgebieden: 
 
Toepassingsgebied (NEN-EN 335-1)   Risicoklasse 
Situatie waarin het hout of houtproduct wordt 
toegepast ‘onder dak’, volledig beschermd tegen 1 
weersinvloeden en niet blootgesteld aan vocht. 
 
Situatie waarin het hout of houtproduct wordt  
toegepast ‘onder dak’, volledig beschermd tegen 
weersinvloeden, maar waar hoge luchtvochtigheid 2 
kan leiden tot incidentele doch niet permanente 
bevochtiging van het hout. 
 
Situatie waarin het hout of houtproduct wordt  
toegepast in de openlucht, bovengronds, onbeschermd 
tegen weersinvloeden en blootgesteld aan vocht. 3 
Het hout dient in dit geval te worden beschermd door  
een afwerklaag die uitloging van het brandvertragend- 
materiaal voorkomt. 

1.2 Hout en houtproducten 
De houtkwaliteit kan worden aangetoond door middel van een KOMO

® 
 productcertificaat. 

Echter, de houtkwaliteit maakt geen deel uit van dit productcertificaat. 

1.2.1 Brandgedrag 
Classificatie volgens EN 13501-1: 
Euroklasse:    B 
Rookproductie:   s2 
Branddeeltjes deeltjes/druppels: d0 

1.2.2 Corrosie 
Het behandelde hout kan corrosie veroorzaken van ‘mild steel’ en elektrolytisch verzinkt staal; daarom wordt 
geadviseerd om bevestigingsmiddelen van thermisch verzinkt of roestvast staal toe te passen. 

1.3 Merken 
Het behandelde hout moet per bundel zijn gemerkt met het KOMO

®
-merk. 

Het merk op de bundel dient de volgende informatie te bevatten: 
- woordmerk of beeldmerk KOMO

®
;     

- certificaatnummer 33125; 
- uniek chargenummer en/of bundelnummer; 
- afkorting van de naam van het brandvertragende middel: MF BSP 1; 
- nummers van de risicoklassen behorend bij de toepassingsgebieden zoals genoemd in paragraaf 1.1; 
- brandgedrag classificatie voor constructiematerialen, exclusief vloeren, volgens EN 13501-1: B / s2 / d0. 
 
Plaats van het merk: duidelijk en onuitwisbaar op elke bundel. 
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2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

2.1 Bij aflevering van het brandvertragend behandelde hout dient de  afnemer te controleren of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de geleverde goederen zijn beschermd tegen weersinvloeden gedurende transport en opslag; 
- het houtvochtgehalte van het behandelde hout overeenkomt met het overeengekomen houtvochtgehalte;  
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 
 
Magma Industries B.V. 
 
en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH 
Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org 

2.2 Productcertificaat 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van 
het volledige productcertificaat. 

2.3 Toepassing en gebruik 
Transport, opslag en verwerking dienen plaats te vinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
producent. 

2.4 Geldigheidscontrole 
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 
 


