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Beoordeeld is: 
-kwaliteitssysteem 
-product 
Periodieke controle 

 
Producent Productielocaties 

BASF AG BASF SE 

G_PMF/E – D219 Ludwigshafen (D) 

D-67056 Ludwigshafen  

Duitsland BASF Schwarzheide GmbH 

T. + 49 (0) 621 604 29 07 Schwarzheide (D) 

F. + 49 (0) 621 609 9053  

  
 

 
 

XPS-isolatieplaten voor omgekeerd dakisolatie 
 
Type: Styrodur 3035 CS, Styrodur 4000 CS en Styrodur 5000 CS 
 
 
Verklaring van SKG-IKOB 
Deze KOMO kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 4710 Omgekeerd daksysteem met XPS 
isolatieplaten d.d. 08-11-2003, incl. wijzigingsblad d.d. 31-12-2014, afgegeven conform het Reglement voor 
Attestering en Certificatie van IKOB-BKB. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de bovengenoemde XPS-isolatieplaten worden 
periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat: 

• Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geproduceerde bovengenoemde 
XPS-isolatieplaten bij aflevering voldoen aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische 
specificatie, productkenmerken en eisen, mits de bovengenoemde XPS-isolatieplaten voorzien zijn 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. 
 

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 3 bladzijden.
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

1.1 ONDERWERP 

Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van XPS isolatie platen voor de toepassing in een omgekeerd 
daksysteem voor platte daken. 

1.2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN 

De producten/verpakkingen worden gemerkt met: 
• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt: 

 

 

 

 
• De productbenaming met type aanduiding 
• Dikte in mm 
• Productiecode of productiedatum 

2. PRODUCTKENMERKEN EN EISEN 

2.1 PRODUCTKENMERKEN  

Het product voldoet aan de in de BRL 4710 vastgelegde producteisen. 

2.2 KENMERKEN  

In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van deze KOMO-
kwaliteitsverklaring. Deze zijn bepaald volgens de in de tabel aangegeven bepalingsmethode en voldoen aan de in de tabel 
gespecificeerde waarden. 

 

  

Kenmerk Bepalingsmethode Eis BRL / Attest waarde 

Lengte en breedte EN 822 l x b  1250 x 600 (mm) 

Lengte- en breedte-tolerantie EN 822 
< 1000 ≥ 1000 Lengte: ± 6 mm 

Breedte: ± 3 mm ± 8 mm ±10 mm 

Dikte-tolerantie EN 823 T1 

Plaatdikte 

(mm) 
tolerantie 

< 50 

50 ≤ d ≤ 120 

> 120 

-2 mm /+2 mm  

-2 mm /+3 mm 

-2 mm /+6 mm 
Haaksheid EN 824 Sb ≤ 5 mm/m Sb ≤ 5 mm/m 

Vlakheid EN 825 Smax ≤ 6 mm/m Smax ≤ 3 mm 

Dimensionele stabiliteit 
(48 h, 23 OC en 90% rv) 

EN 1604 DS(23,90) DS(70,90) ∆εd, ∆εl, ∆εb ≤ 5% 

Wateropname bij langdurige 
diffusie 

EN 12088 WD(V)5 WD(V) 3 

Weerstand tegen de wisseling 
vriezen en dooien  

EN 12091 ≤1%  FTCD 1 

Randafwerking BRL 4710 § 7.1  sponning  

 

Tolerantie: 
A: max. + 3 mm en - 0 
mm t.o.v. midden van 
plaat 
B: max. + 0 mm en - 3 
mm t.o.v. opgave 
fabrikant  
(t = nominale dikte in 
mm) 
 

Tolerantie: 
A: max. + 2 mm en -0 mm 
t.o.v. midden van plaat 
B: max. + 0 mm en - 3 mm  
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3. WENKEN VOOR DE AFNEMER  

• Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of: 
─ Geleverd is wat is overeengekomen 
─ Het merk en de wijze van merken juist is 
─ De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

• Controleer bij aflevering of de in de prestatieverklaring van de producten gedeclareerde essentiële kenmerken overeenstemmen 
met  de uit de beoordelingsrichtlijn overgenomen eisen in deze kwaliteitsverklaring.  

• Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 
─ BASF AG 

En zo nodig met 
─ SKG-IKOB 

• Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in deze kwaliteitsverklaring opgenomen bepalingen. 
• Neem de in deze KOMO kwaliteitsverklaring en het KOMO attest opgenomen toepassingsvoorwaarden en 

verwerkingsvoorschriften in acht. 
• Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.skgikob.nl 

 


