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Certificaathouder 
Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Stuartweg 1B 
Postbus 73 
4130 EB  VIANEN 
T 0347-325100 
F 0347-325125 
E info@gyproc.nl 
I www.gyproc.nl 

 

Fabriek 
Saint-Gobain Rigips GmbH 
Rühlerstrasse 50 
D-37619 BODENWERDER 
Duitsland 
T 00 49 5533 4070 
F 00 49 5533 407465 

VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1102 “Gipsvezelplaat”  
d.d. 15 januari 2009 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-
Reglement voor Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Rigidur

®
-L gipsvezelplaat worden 

periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
certificaathouder geleverde Rigidur

®
-L gipsvezelplaat bij aflevering voldoet aan de in de BRL 

vastgelegde eisen, mits de Rigidur
®
-L gipsvezelplaat voorzien is van het KOMO

®
-merk op een 

wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. 
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken 
geen onderdeel uit van deze verklaring. 
 

 
Bouke Meekma 
Kiwa 
 

 

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 

www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of  deze kwaliteitsverklaring geldig is. 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

1.1 ONDERWERP 
Gipsvezelplaten welke voldoen aan BRL 1102. Het volgende type wordt geleverd onder deze KOMO

®
-kwaliteitsverklaring: 

- type GF-W2 : Gipsvezelplaat met beperkte wateropname van de oppervlakte voor toepassing in de woning- en utiliteitsbouw. 

1.1.1 Vorm en samenstelling 
De Rigidur

®
-L gipsvezelplaten bestaan uit drie lagen en worden standaard geleverd met afgevlakte langskanten (AK). De platen zijn 

tevens leverbaar met volle langskanten (VK). 

1.1.2 Nominale afmetingen en volumieke massa 
- Dikte :  12,5 mm. De Rigidur

®
-L gipsvezelplaten vallen in klasse C1.  

- Lengte : volgens Rigidur
®
 leveringsprogramma.  

- Breedte : volgens Rigidur
®
 leveringsprogramma. 

1.2 PRODUCTKENMERKEN 
Het product voldoet aan de in BRL 1102 vastgelegde producteisen. In tabel 1 zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die 
deel uit maken van deze KOMO-kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden. 

Tabel 1: Overige productkenmerken 

Kenmerk  Bepalingsmethode  Waarde 

Maattoleranties dikte:  BRL 1102, 3.2.2  

- lengte  + 0 / - 1 mm 

- breedte   + 0 / - 1 mm 

- dikte, klasse C2  + / - 0,2 mm 

Haaksheid BRL 1102, 4.3.3 ≤ 2,5 mm/m 

Buigtreksterkte BRL 1102, 4.2.4 ≥ 5,5 N/mm² 

Wateropname van de oppervlakte: BRL 1102, 4.3.4  

- type GF-W2  ≤ 1500 g/m² 

Volumieke massa BRL 1102, 4.4.1 890 ≤ ρ ≤ 1130 kg/m³, plaatgewicht ≤ 13,88 kg/m². 

Vochtgehalte BRL 1102, 4.4.2 ≤ 2,0 % (m/m) 

1.3 MERKEN 
De producten worden gemerkt met het KOMO

®
-woord- of beeldmerk. 

De uitvoering van dit merk is als volgt:  
 

 

 

KOMO K20193 

Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.  
Verplichte aanduidingen:  

 Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 

 Plaattype 

 Productiedatum; 

 KOMO woord- of beeldmerk en certificaatnummer. 
 
Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op de rugzijde van iedere gipsvezelplaat en/of afleveringsdocumenten. 

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER 
De Rigidur

®
-L gipsvezelplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende 

toepassingsvoorwaarden in acht: 
- bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals 

vermeld in de geldende technische documentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland of, indien beschikbaar, de betreffende 
kwaliteitsverklaringen. 

- bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
 
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:  
- Saint-Gobain Gyproc Nederland 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
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In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken. 
 
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende 
verplichte Prestatieverklaring. 
 
 


