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BENOR CERTIFICAAT
afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor BENOR-certificatie

voor kunststofleidingssystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen, TRA BB 651,

aan de onderneming

Wavin Belgium nv
Gentse Baan 62, BE - 9100 Sint-Niklaas,

voor de productie van

PVC aansluitstukken voor aansluiting op drukloze PVC
rioleringsbuizen, diameter 125 en 160mm

vervaardigd in de productie-eenheid

Wavin Polska spolka akcyjna
Ul. Dobiezynska 43, PL - 64-320 Buk,

in overeenstemming met de

NBN EN 13598-1: 2020 “Kunststofleidingssystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen -
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE) - Deel 1: Specificaties voor

aanvullende hulpstukken en inspectieputten”

Door het afleveren van het certificaat geeft BCCA aan dat, op basis van (I) het initieel onderzoek van de eigenschappen van de
producten op basis van beproeving; (II) de initiële evaluatie en aanvaarding van de kwaliteitsborging in de productie; (III) de
regelmatige externe controle van de toepassing van de kwaliteitsborgingsprocessen en overeengekomen controleschema’s; (IV)
regelmatige controleproeven in een erkend extern laboratorium, er een voldoendemate van vertrouwen bestaat in de maatregelen
die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de voorschriften te waarborgen.

De bijlage aan dit certificaat verstrekt de gegevens aangaande het gecertificeerde product. Dit document vormt een bijlage bij het
certificaat en wordt door BCCA gewaarmerkt.

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BCCA de certificaathouder het recht tot gebruik van het
BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie
op het product of, indien niet mogelijk, op de verpakking. Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van
zijn verantwoordelijkheden over het geleverde product.

De geldigheid van dit certificaat kan nagegaan worden via www.bcca.be.

No certificaat BB-651-352-13598-1 PVC-3774-26686 I Geldig van 30-09-2020 tot 29-09-2023

Afgeleverd te Brussel, op 31 maart 2022.

ir. B. De Blaere,
Voorzitter van het Algemeen
Beheerscomité voor goedkeuring en
certificatie
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Bijlage bij het BENOR-Certificaat
BB-651-352-13598-1 PVC-3774-26686

PVC aansluitstukken voor aansluiting op drukloze PVC rioleringsbuizen,
diameter 125 en 160mm

Versie 1 van 31 maart 2022

PVC U3 Knevelinlaat GYGD

- Kleur: grijs (RAL 7037)

Diameter riolering (mm) Diameter aan te sluiten buis (mm)

125 160

200 X -

250 X X

315 X X

400 X X

500 - X

630 - X

Markering:

Wavin D11 BENOR 13598-1 diameter BENOR Ultra-3 PVC-U SKL 41/34 21
Dag-maand-jaar productie-tijd

Deze bijlage is geldig zolang het BENOR-certificaat geldig is.

Afgeleverd te Brussel, op 31 maart 2022.

ir. B. De Blaere,
Voorzitter van het Algemeen
Beheerscomité voor goedkeuring en
certificatie


