MEDEDELINGEN

kiiwa
Partner for progress

A.Metalenondergrond
CertificatenpoedercoatingsvolgensBRL-K759(geschikttot35t)(statusper01-09-2003)
fabrikant

coatingtype

aanbrengen door

Certi/icatierçqelincjvoordrinkwatercoatings

AkzoNobelPowderCoatings
Reutlingen,Duitsland

elecrrostatischopspuiten

Vierjaargeleden(inH 2 0nr. 1uit 1999)werdde
laatstestandvanzakenovercoatingsten
behoevevandrinkwatergepresenteerd.Hoog
tijddusomteberichtenoverdelaatsteontwikkelingenendebedrijven dieinmiddels zijn
gecertificeerd. In 1999warenalleenbeoordelingsrichtlijnen beschikbaar voorcoatingsdie
opeenmetalenondergrondwerden toegepast.
Sindsdienzijn tweenieuweBRL'sontwikkeld
voordrinkwatercoatings opeenminerale
ondergrond:vanbeton,cementgebonden en
steenachtigematerialen.Hetisvanbelangom
tewetenwelkeBRL'svooruwinstallatievan
toepassingkunnenzijn.Geziendehoeveelheid
BRL'sophetgebiedvancoatingsenhetaanbrengenervaniseenduidelijk totaaloverzicht
gewenst.

(KU557)

ResicoatR4Type500...:
301RAL3009 (HGF01R)
320RAL3009(HGF03R)
322Roodbruin (HGF04R)
531RAL5015(HJF08R)
532RAL5005(HJF01R)
536RAL5017(HJF10R)
538RAL5015(HJF11R)
542PAM(H]Fi 3 R)
547RAL5015(HJF14R)
553RAL5010 (HJF19R)
Resicoat R4Type500..:
321Roodbruin(HGC09R)
331 Roodbruin(HGC07R)
527RAL5015(HJC03R)
528RAL5012(HJC04R)
533RAL5005(HJC06R)
535RAL5017(HJC08R)
ESWit 1464EC
RilsanTGrey5161 MAC
RilsanTBlue7174MAC
RilsanTGrey7136MAC
RilsanTWhite1488CM
Corro-Coat EP9188A50941R
Corro-CoatEP9188A51169R

elecrrostatischopspuiten
wervelsinterbadmethode

Gecertificeerdecoatingsystemen
Hetaantalfabrikanten datgecertificeerd is
volgensdeeisenvandebovengenoemdeBRL's
isfors toegenomen.Ukuntzelfdemeestactuelelijst vangecertificeerd bedrijven perBRL
terugvindenopinternet (www.kiwa.nl,kies
voor'gecertificeerde bedrijven'envulvervolgenshetBRL-nrin).Ukrijgtdaneenoverzicht
opBRL.
Hiernaastzietuhet totaaloverzicht.
Opvallendisdatzowelallegangbareapplicatietechniekenalstoepassingsgebieden worden
afgedekt doordeproductenenapplicateursdie
nugecertificeerd zijn.Voordeverschillendetoepassingenkanditalsvolgtwordensamengevat:
Metalen ondergrond
• poedercoatingsmetapplicatievolgensde
-elektrostatische opspuitmethode
- wervelsinterbadmethode
• epoxycoatingsmetapplicatievolgensde
-hogedruk heetopspuitmethode (twinfeed
methode)
-koudopspuitmethode (singlefeed methode)

AkzoNobelPowderCoatings
Reutlingen,Duitsland
(Ki1557)

Atofina
Serquigny,Frankrijk
(K12327)

Jotun PowderCoatingsA.S.
Larvik,Noorwegen

B.Mineraleondergrond
CertificatenepoxycoatingsvolgensBRL-K19002(geschikttotJ5°C)(statusper01-09-2003)
fabrikant

coatingtype

aanbrengen door

Ortho KunststoffenB.V.

Ortho PolymerTW,00k
beschikbaarzijn detypes
A01,A02,A03 enA04in
verschillendekleurenen
voorhetuitvoerenvan
reparaties

hogedruk heetopspuiten
strijkbaar(horizontale
vlakken)

EPIMIDLF-TWB 66-938
typeHSenSV,tevenszijn de
types-TS,-TSD,-SP,-VSen
-STbeschikbaarvoorhet
uitvoeren vanreparaties

hogedruk heetopspuiten
strijkbaar(horizontale
vlakken)

Enschede,NL(K23429)

VorrinkStahl-u. Betonschutz
GmbH &Co. KG
Gronau, Duitsland(K22416)

BRL-nr.

uitgiftedatum

BRL-K746

1996-10-15 Het applicerenvancoatingsystemen t.b.v.

BRL-K759

32

titel

drinkwatertoepassingen
2000-04-01 Coatinggeschiktheid vantebekleden
metalenproducten
1996-02-15 Coatingsystemen t.b.v. drinkwatertoepassingen

^I^OJ^^OÇ^

elecrrostatischopspuiten

(K12094)

Coatingsopmetalenondergrond(staal,gietijzer,ali

BRL-K758

wervelsinterbadmethode

Coatingsopmineraleondergrond(beton,cementgebondenensteenachtigematerialen)
BRL-nr.

uitgiftedatum

titel

BRL-K19002

2001-02-01

Beschermingssystemenopminerale
ondergrond t.b.v.drinkwatertoepassingen

BRL-K19004

2002-02-01

Het applicerenvan beschermingssystemen opmineraleondergrondt.b.v. drinkenafvalwatertoepassingen

BRL-K19006

2002-10-01

Beschermingssystemen opminerale
ondergrond tb.v. afvalwatertoepassingen

MEDEDELINGEN

A.Metalenondergrond
Certi/icatcnepoxycoatingsvoiraisBRL-K759(geschikttot}fC](statusper01-09-2003)
fabrikant

coaringtype

aanbrengen door

International PaintB.V.
Rhoon,NL(Ki3279)
SigmaCoatingsB.V.
Uithoorn,NL(Ki2827)
SigmaCoatingsB.V.
Uithoorn,NL(K12827)

SikkensRedoxEP3370N

hogedrukheetopspuiten

SigmaliningSF23

hogedrukheetopspuiten

SigmaguardCSF85,
kantevenswordengebruikt
metPrimer 15Singlefeed
EPIMIDLF-TWB66-938
typeHS,tevenszijnde
types-TS,-TSD,-SP,-VSt
en-STbeschikbaarvoorhet
uitvoeren vanreparaties
EPIMIDLF-TWB66-938
typeHS,tevenszijnde
types-TS,-TSD,-SP,-VS
en-STbeschikbaar voorhet
uitvoerenvanreparaties

koud opspuiten

VorrinkStahl-u.BetonschutzGmbH&Co.KG,
Gronau,Duitsland (K11732)

VorrinkStahl-u.BetonschutzGmbH&Co. KG,
Gronau,Duitsland (K11732)

Hogedrukheetopspuiten

strijkbaar (horizontale
vlakken)

Mineraleondergrond
• epoxycoatingsmetapplicatievolgensde
-hogedruk heet opspuitmethode
-handmatig applicatie
ATAvastonderdeelvannieuwednnkwatercoating
BRL's
Dithoudtvoorallegecertificeerde drinkwatercoatingsindatdezenuookgetoetstwordenop
toxicologischeaspecten(Kiwa-ATA).Voorheen
kondencoatingsvoordiverseondergronden
immersalleenvoorATAgecertificeerd worden.
EenATA-certificaatdekteallééndetoxicologischeaspectenaf Eenproductcertificaat waarborgtinaanvullingophetonderdeelATAde
kwaliteitvandecoatingvoordezetoepassing.
Methetvasstellenvanbovenstaande nieuwe
drinkwatercoatings BRL'siservoorgekozen
hetondetdeelATAindezeBRL's teintegreren.
Dezenieuweopzetleidttotveelmeer duidelijkheid indemarkt.

fabrikant

proces

Ditheeft ertoegeleiddatde'oude'ATA-certificatenvoordezecoatingsinmiddelszijningetrokken.Debetreffende certificaathouders zijn
ruimoptijd overhetintrekken vanhun oude
ATA-certificaat opdehoogtegesteld.

StraalbedrijfGebr.
CuypersB.V.
Weert(K21526)
Dubbelman &Zonen
LageZwaluwe(K20626)
HustracoTreatments
Klazienaveen(K20088)
Hustraco Treatments
CoevordenenNieuw
Schoonebeek(Ki2899)
KerstenKunststofcoatingB.V.
Brummen (Ki1941)
SmitCoatingB.V.
Appingedam(K12906)
VorrinkStahl-u.BetonschutzGmbH&Co.KG
Gronau,Duitsland
(K12894)

-hogedruk heetopspuitenvannatteepoxybekledingen
-fabrieksmatig +oplocatie

Voormeerinformatie:
deheerRamchandani(070)4144439

A.Metalenondergrond
CertificatenapplicateursvolgensBRL-K746(statusper01-09-2003)

Kuurman HeenvlietB.V.
Zwartewaal(K22319)

-singlefeed koudopspuitenvancoatingsystemen invloeibarevorm
-fabrieksmatig +handmatig,nietoplocatie
-singlefeedkoudopspuitenvancoatingsystemen invloeibarevorm
-fabrieksmatig, nietoplocatie
-singlefeed koudenhogedrukheetopspuitenvancoatingsystemen invloeibarevorm
-fabrieksmatig, nietoplocatie
-wervelsinterbadmethode vanpoedercoatings
-fabrieksmatig, nietoplocatie
-handmatigaanbrengen vannatteepoxybekledingen
-fabrieksmatig, nietoplocatie
-elektrostatische/wervelsinterbadmethode van poedercoatings
-reparerenenhogedruk heetopspuitenvanepoxybekledingen
oplocatieen fabrieksmatig
-fabrieksmatig singlefeedkoudopspuitenvancoatinginvloeibare
vorm
-handmatigopstrijken (horizontalevlakken)
-singlefeedkoudopspuitenvancoatingsystemen invloeibarevorm
-fabrieksmatig, nietoplocatie

B.Mineraleondergrond
CertificatenapplicateursvolgensBRL-K19004statusper01-09-2003'
fabrikant
VorrinkStahl-u.BetonschützGmbH&Co.KG
Gronau,Duitsland
(K23182)

proces
-reparerenenhogedrukheetopspuitenvanepoxybekledingenop
locatieen fabrieksmatig
-handmatigopstrijken (horizontalevlakken)

Nieuwebeoordelingsrichtlijn
Metingangvan5december2003 isvoordeverleningvanhetKiwa-Keurbindend verklaard
debeoordelingsrichtlijn BRL-K536/04deelC:
"voorhetKiwa attest-met-productcertificaat
voorleidingsystemen vanPBvoorhet
transportvankoudenwarmdrinkwater".
Debeoordelingsrichtlijn kanbesteld worden
viainternet (www.kiwa.nl)ofper
fax:(070)4144420,t.a.v.mevr.A. Hoenderdos.

Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010)4274165
iseenLijsttekrijgen metalleverschijningsdataendedatavankopijsluitingvanditjaar.
Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperktaantalprogramma'sisnamelijkgeschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH,0.GebruikvanPowerpointwordtiniedergeval afgeraden!
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