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Bruil Beton & Mix B.V.   
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit KOMO® productcertificaat is op basis van BRL 1904 “Cementgebonden mortels” 2013-09-06, inclusief 

wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij cementgebonden mortels worden periodiek 

gecontroleerd. 

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 

certificaathouder geleverde cementgebonden mortels bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat 

vastgelegde technische specificatie, mits cementgebonden mortels voorzien zijn van het KOMO®-merk op 

een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen 

onderdeel uit van deze verklaring. 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

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

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s. 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

 

Certificaathouder: 
Bruil Beton & Mix B.V. 
Postbus 19 
6710 BA  Ede 
Tel. 0318 671750 
Fax 0318 671751 
info@bruil.nl 
www.bruil.nl 
 
 

Productielocatie: 
Neonstraat 31 
6718 WX  Ede 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 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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TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 
Productspecificatie 

 

Cementgebonden mortels 

 
Productgroep: betonmortels 
producten: normaal beton 
 
Productkenmerken 
De cementgebonden mortels voldoen aan de in BRL 1904 vastgelegde producteisen. 
 
Milieuhygiënische specificaties: 
Indien buiten toegepast dient cementgebonden mortel aantoonbaar te voldoen aan de maximale waarden genoemd in bijlage A van de Regeling 
Bodemkwaliteit en moet de toepassing van cementgebonden mortel voldoen aan de functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid als bedoeld 
in artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit. 

Certificatiemerk: 

 

 

Nevenstaand certificatiemerk, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbon met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, 
of moet zijn afgebeeld op de verpakking met een afmeting van ten minste 15 x 15 mm. 
Tevens vermeldt elke afleveringsbon of verpakking de volgende gegevens: 
- Naam en adres producent c.q. leverancier 
- Productielocatie 
- Mortelsoort, kwaliteit en type (inclusief productnorm) 
- Productiedatum (alleen verplicht indien in bulk wordt geleverd) 
- Handelsnaam (alleen verplicht indien in bulk wordt geleverd) 
- Geleverde hoeveelheid (alleen verplicht indien in bulk wordt geleverd) 
- Massa of volume van de inhoud van de verpakking (alleen bij verpakte levering) 
- Verwerkingsvoorschriften (alleen bij verpakte levering) 

o Benodigde hoeveelheid en kwaliteit aanmaakwater 
o Maximum verwerkingstijd na aanmaken 
o Mengprocedure en mengtijd 

Houdbaarheidstermijn (alleen bij verpakte levering) 
 

Wenken voor de afnemer: 
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:  
- Bruil Beton & Mix B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken. 
De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte 
Prestatieverklaring. 
 
De mortel dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De 
eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt. 
 

 

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN: 

 

Betonmortel 

 

Classificatie Sterkteklasse Milieuklasse   

 

 

 

normaal C50/60 X0 XC4 XD3 XS3 XF4 XA3      

 


