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Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC 
Pipelife Nederland B.V. 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1401 Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC 

d.d. 10 juli 2019, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de geribbelde draineerbuizen van 

ongeplasticeerd PVC worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 
 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde geribbelde 
draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC bij aflevering voldoen aan:  

• De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 

• De in de BRL vastgelegde producteisen. 

Mits de geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC voorzien zijn van het KOMO®-merk op een 

wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

 

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

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe 

de website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
Pipelife Nederland B.V. 
Flevolaan 7 
1601 MA Enkhuizen 
Nederland 
Tel.  +31 (0)228-355555 
www.pipelife.nl 
info@pipelife.nl 

 

Productielocatie  
Pipelife Nederland  B.V. 
Flevolaan 7 
1601 MA Enkhuizen 
Nederland 
Tel.  +31 (0)228-355555 
www.pipelife.nl 
info@pipelife.nl 

 

 Productielocatie 
Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG 
Steinfeld 40 
D-26160 Bad Zwischenahn 
Duitsland 
Tel. +49 4403 6050 
www.pipelife.de 

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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Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC 

 

PRODUCTSPECIFICATIE 

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC conform BRL 1401. 

 

De in de onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en perforatietype behoren tot dit productcertificaat. 

 

Productielocatie Enkhuizen, Nederland 

Nominale buiten- 

middellijn in mm 

Perforatietype A 

50 X 

60 X 

65 X 

80 X 

100 X 

 

Productielocatie Bad Zwischenahn, Duitsland 

Nominale buiten- 

middellijn in mm 

Perforatietype A 

50 X 

60 X 

65 X 

80 X 

100 X 

125 X 

 

MERKEN 

De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke, duidelijke en duurzame wijze op elk product, c.q productverpakking of 

weerbestendige label zijn aangebracht: 

• KOMO (of KOMO® woordmerk) gevolgd door certificaatnummer zonder versienummer; 

• De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam; 

• De aanduiding "PVC-drainage"; 

• Nominale buitenmiddellijn in mm; 

• Perforatietype A; 

• Lengte van de buis in m; 

• Productiecode of productiedatum; 

• Extrudernummer of -code. 

 

Plaats van het merk: indien mogelijk doorlopend op elke buis. 

BRL nummer: optioneel. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

De producten zijn bestemd voor het afwateren of infiltreren van gronden. De producten zijn bestemd voor gebruik in combinatie met: 

• Cilindrische moffen van ongeplasticeerd PVC met klikverbinding volgens BRL 1404; 

• Cilindrische buizen van ongeplasticeerd PVC volgens BRL 1405; 

• Cilindrische moffen van PE, PP en mengsels daarvan met klikverbinding volgens BRL 1410; 

• Eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan volgens BRL 1410. 
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Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC 

 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten 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:  

• Pipelife Nederland B.V. 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 

 

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl. 

 


