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PVC instort- en indrukmoffen 
Grain Plastics B.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van  BRL 9206 “PVC-U en ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen 

buizen en putten d.d. 30 januari 2013, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij PVC instort- en indrukmoffen worden 

periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 
 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat dt door de certificaathouder geleverde PVC instort- en 
indrukmoffen  bij aflevering voldoen aan:  

• De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie 

• De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen 

Mits de PVC instort- en indrukmoffen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in 

dit productcertificaat. 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 

website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
GrainPlastics BV 
Morseweg 2 
8912 BG  LEEUWARDEN 
Tel. +31(0)58 2983474 
Fax +31(0)58 2983475 
info@grain-plastics.nl 
www.grainplastics.nl 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

Periodieke controle 
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PVC instort- en indrukmoffen 

 
PRODUCTSPECIFICATIE  
PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen en putten volgens BRL 9206. 

 
NADERE SPECIFICATIE 
De in onderstaande tabel aangegeven producten behoren tot dit certificaat.  
 
Tabel 1 – instortmof (type 40 kN), vertikaal 

diameter hoogte tekeningnummer 

125 67 001019 P.07 
125 
125 

67 
72 

001019 P.07a 
001019 P 05a 

160 71,5 001019 P.13 
160 
160 

71,5 
77 

001019 P.13a 
001019 P 11 

 
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk. 
Plaats van het merk: op elke mof. 
De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare opdruk of indruk.  
 
Verplichte aanduidingen: 

• Woord- of beeldmerk KOMO®-merk. 

• Fabrieksnaam of gedoneerd handelsmerk; 

• Materiaal: “PVC”; 

• Vermelding BRL 9206; 

• Nominale buitenmiddellijn in mm van de PVC-standpijp; 

• Type mof (40 kN); 

• Productieperiode. 

 
 
TOEPASSING EN GEBRUIK 
De producten zijn bestemd voor toepassing in vertikale positie in betonnen riolering leidingsystemen. Neem daarbij de volgende 
toepassingsvoorwaarden in acht: 

• De verwerkingsrichtilijnen van de producent. 
 
Inspecteer bij aflevering of: 

• Geleverd is wat is overeengekomen;  

• Het merk en de wijze van merken juist zijn;  

• De producten geen zichtbare gebreken vertonen; 

• Als gevolg van transport en dergelijke.  

 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 

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

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• het merk en de wijze van merken juist zijn; 

• de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 

 

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

• GrainPlastics BV 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen ÓF de 

verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 

 

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl. 

 
 


