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Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof 
 

Henco Industries N.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5606 Kunststof leidingsystemen van PE-X bestemd voor 

verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen d.d. 25 oktober 2016, afgegeven conform het Kiwa-

Reglement voor Productcertificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Flexibele, geribbelde mantelbuizen van 

kunststof worden periodiek gecontroleerd.  

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 

certificaathouder geleverde Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof bij aflevering voldoen aan:  

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, 

- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen 

mits de Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze 

als aangegeven in dit productcertificaat; 

 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa 

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsysteem. 

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

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 
Henco Industries N.V.  
Toekomstlaan 27 
B-2200 HERENTALS 
België 
Tel.  +32 (0)1428 56 60 
Fax  +32 (0)1421 87 12 
info@henco.be 
www.henco.be 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Onderwerp 

Flexibele, geribbelde mantelbuizen van kunststof 

 

Productkenmerken 

Het product voldoet aan BRL 5606 Kunststofleidingsystemen van PE-X bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen en voldoet 

tevens aan BRL 5605, BRL 5607, BRL 5610 en BRL 5611. 

 

Specificatie 

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat. 

 

Binnen diameter(ID)/ 

Buiten diameter (OD) 

 (mm) 

 

 

kleur 

19 / 23 Rood, blauw, zwart 

23 / 28 Rood, blauw, zwart 

29,5 / 34 Rood, blauw, zwart 

36,5 / 41,5 Rood, blauw 

 

Merken 

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk. 

 

Mantelbuizen 

De mantelbuizen worden voorzien van de volgende merken: 

• KOMO (KOMO® woordmerk); 

• certificaatnummer van de mantelbuis; 

• fabrieksnaam, handelsnaam of logo. 

 

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2,5 meter. 

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk. 

 

Logistiek 

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het productcertificaat. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

De mantelbuizen dienen de mediumbuizen voor radiatoraansluitingen voldoende bescherming te geven indien de mediumbuizen ingegoten 

worden. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Inspecteer bij aflevering 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:  

- Henco Industries N.V. 

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 

 


