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Gealan Fenster-Systeme GmbH
Profielen van PVC-U met een PMMA toplaag

Verklaring van SKG-IKOB

Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 0702: 01-06-2007, inclusief wijzigingsblad d.d. 16-11-2011 

afgegeven conform het Reglement voor Attestering en Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde PVC-U 

Profielen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits PVC-U 

Profielen voorzien zijn van het KOMO-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel

Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van 

deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 5 bladzijden
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Nadruk verboden  

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE  
 
Productspecificatie 
  
Algemeen  
Profielen conform beoordelingsrichtlijn 0702 "Profielen van ongeplasticeerd PVC", waarvan NEN-EN 12608 en de NEN 7034-2 "Profielen 
van ongeplasticeerd PVC voor het construeren van gevelelementen kozijnen, ramen en deuren" onderdeel uitmaken.  
 
Typen  
Onderscheiden worden de in tabel 3 en 4 aangegeven profielen.  
Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte tenzij anders aangegeven.  
 
Kleur van de profielen  
In de massa ingekleurde profielen in de kleur(en) zoals vermeld in tabel 1 en een deklaag van doorgekleurd PMMA zoals vermeld in tabel 2.  
 
Merken  
De profielen van ongeplasticeerd PVC dienen gemarkeerd te worden overeenkomstig NEN-EN 12608 en met KOMO (naam of beeldmerk) 
inclusief het bijbehorende KOMO productcertificaatnummer van het desbetreffende profiel en toplaag.  
 
Toelichting:   
In het geval van foliecachering, coating en coëxtrusie dient gemarkeerd te worden overeenkomstig de eisen zoals beschreven, met als 
uitzondering dat er niet gerefereerd hoeft te worden aan NEN-EN 12608.  
 
Plaats van het merk 
- hoofdprofielen door indrukking of opdruk met onuitwisbare inkt op tenminste elke 2 meter profiellengte;  
- hulpprofielen door een label op elke verpakkingseenheid, of door indrukking op tenminste elke 2 meter profiellengte.  
 
Overige verplichte aanduidingen 
- naam of handelsmerk van de producent Gealan;  
- productiecode.  
 
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
 
Inspecteer bij aflevering van de in dit KOMO productcertificaat vermelde producten of: 

• Geleverd is wat is overeengekomen; 

• Het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven; 

• Het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont; 
 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de 
houder van deze kwaliteitsverklaring en zonodig met SKG-IKOB. 
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