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Coatinggeschiktheid van te bekleden
metalen producten
PROCESSPECIFICATIE
Het coatinggeschikt maken van te bekleden metalen producten conform
beoordelingsrichtlijn BRL-K758 “Coatinggeschiktheid van de bekleden
metalen producten”.

TOEPASSING EN GEBRUIK
Het proces heeft betrekking op het zodanig behandelen van metalen
producten zodat deze geschikt zijn om op een optimale wijze bekleed te
worden met een coatingsysteem.
MERKEN
De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk.
Plaats van het merk:

De uitvoering van de merken is als volgt:

Ieder werkstuk wordt aan de buitenzijde voorzien van een Kiwa sticker

 Kiwa;
 Coatinggeschikt volgens BRL-K758;

Per opdracht wordt een bekledingsrapport beschikbaar gesteld.

 K25785;
 Rook Pijpleidingbouw B.V. te Sint Jansklooster.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1.

Inspecteer bij de aflevering:

3.

1.1 geleverd is wat is overeengekomen;

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de
verwerkingsrichtlijnen van de producent.

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg
van transport en dergelijke
2.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat,
neem dan contact op met:
2.1 Rook Pijpleidingbouw B.V. te Sint Jansklooster;
en zo nodig met:
2.2 Kiwa N.V.

4.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe
www.kiwa.nl.

