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Voorspanstaal 7-draadsstreng

Fapricela Indústria de Trefilaria, S.A.
VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2401 "Voorspanstaal" afgegeven door Kiwa,
conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent
vervaardigde voorspanstaal bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde
technische specificaties, mits voorspanstaal voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als
aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Fapricela Indústria de Trefilaria, S.A.
Apartado 5
Manga da Granja
3060-905 ANÇÃ COIMBRA
Portugal
T +351 239960130
F +351 239960139
www.fapricela.pt

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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Voorspanstaal 7-draadsstreng
PRODUCTSPECIFICATIE
Technische specificatie van het product
Het voorspanstaal voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 5 van de NEN 3868 en het voorspanstaal wordt onder meer gebruikt in
betonconstructies.
Staalaanduiding
Kenmiddellijn
Uiterlijk

: FeP 1860
: 15,7, 12,5, en 9,3 mm
: 7-draadsstreng (7S).

Merken
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk.
Plaats van het merk: een label per rol, bundel of haspel.
De uitvoering van dit merk is als volgt: een label volgens onderstaande figuur.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
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.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Fapricela Indústria de Trefilaria, S.A.
en zo nodig met:
- Kiwa N.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking hoofdstuk 8.4 van de NEN 3868, CUR-aanbeveling 2 en
CUR-aanbeveling 6.
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
NEN 3868
CUR-aanbeveling 2
CUR-aanbeveling 6

Voorspanstaal
Voorspanstaal en voorspansystemen, bescherming en verwerking
Toelaatbaarheid van putcorrosie in voorspanstaal

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2401
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