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Verklaring van SKH
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0801 ‘Houten gevelelementen’ d.d. 20-12-2011
inclusief wijzigingsblad d.d. 02-01-2013, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.
SKH verklaart dat:

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde houten gevelelementen bij
voortduring voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de houten
gevelelementen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat

de met deze houten gevelelementen samengestelde bouwdelen prestaties leveren die in dit attest-metproductcertificaat zijn beschreven, mits
o de vervaardiging van het bouwproduct geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden
o wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde toepassingsvoorwaarden
SKH verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de houten gevelelementen in hun toepassingen voldoen aan de
eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 en 3 van deze kwaliteitsverklaring.
SKH verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen
van de bouwdelen, noch op de vervaardiging van de bouwdelen.
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst
(Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen
in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.
Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.
Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 13 bladzijden.

Bouwbesluit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Prestatie product in
toepassing
Periodieke controle
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HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPT I
BOUWBESLUITINGANG
Nr.
Afdeling
2.1

2.3

2.7
2.8
2.9

Grenswaarde/bepalingsmethode

Algemene sterkte van Uiterste grenstoestand bouwconstructie,
de bouwconstructie
berekening volgens NEN-EN 1995-1-1
(incl. nationale bijlage) en NEN-EN 1990
(incl. nationale bijlage) en
NEN-EN 1991-1-1/4
(incl. nationale bijlage)
Afscheiding van vloer, Aanwezigheid
trap en hellingbaan
Hoogte

Beweegbare
constructieonderdelen
Beperking ontstaan
brandgevaarlijke
situatie
Beperking
ontwikkelen brand
en rook

2.10 Beperking uitbreiding
van brand

Stootbelasting 0,5 kNm

Gevelelement
geschikt
als
vloerafscheiding

Niet onderzocht

Stookplaats
Schacht, koker of kanaal

Niet onderzocht
Niet onderzocht

Binnenoppervlak

Brandklasse D en
rookklasse s2
Brandklasse D
Geen vermelding prestatie
Elementen opgenomen in
de SKH-Publicatie 08-06
hebben een
brandwerendheid van ten
minste 30 minuten
Elementen opgenomen in
de SKH-Publicatie 08-06
hebben een
brandwerendheid van ten
minste 30 minuten
Weerstandsklasse 0, 2 of 3

Buitenoppervlak
Constructieonderdeel
WBDBO ≥ 30 minuten
volgens NEN 6068

2.15 Inbraakwerendheid

Indien van toepassing
weerstandsklasse ≥ 2
volgens NEN 5096

3.1

Karakteristieke geluidwering
≥ 20 dB volgens NEN 5077
Karakteristieke geluidwering is niet kleiner
dan het verschil tussen in
hw-besluit vermelde hoogst toelaatbare
geluidsbelasting en 35 dB(A) bij
industrielawaai en 33 dB bij weg- of
spoorweglawaai
Karakteristieke geluidwering is niet kleiner
dan 30 dB. Het karakteristieke
geluidniveau in een verblijfsgebied is ten
hoogste 33 dB

Bescherming tegen
luchtvaartlawaai

Opmerkingen
i.v.m. toepassing
Afhankelijk van
afmetingen

Openingen
Overklauterbaarheid
Hinder

2.11 Verdere beperking
WBDBO ≥ 20 minuten of ≥ 30 minuten
van uitbreiding van
volgens NEN 6075
brand en verspreiding
van rook

Bescherming tegen
geluid van buiten
Bescherming tegen
industrie-, weg- of
spoorweglawaai

Prestatie volgens
kwaliteitsverklaring
Windbelasting 720-3250 Pa

Niet onderzocht

Te maken berekening met
geluidisolatiewaarde RA uit
kwaliteitsverklaring

Niet onderzocht

Overeenkomstig
SKH-Publicatie
08-06
Overeenkomstig
SKH-Publicatie
08-06
Beeldmerk van
KOMO®
en
weerstandsklasse
inbraakwerendheid
Instructie voor
gebruik
rekenmethoden
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HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPT I
Nr.

Afdeling

Grenswaarde/bepalingsmethode

3.4

Geluidwering tussen
ruimten; ander
perceel
Geluidwering tussen
ruimten;
verblijfsruimten van
dezelfde woonfunctie
Wering van vocht
van buiten

Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil
≥ 47 dB en gewogen contactgeluidniveau
≤ 59 dB
Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil
DnT,A,k ≥ 32 dB
≥ 32 dB en gewogen contactgeluidniveau en LnT,A ≤ 79 dB
≤ 79 dB

Spuivoorziening

3.5
3.7

3.10 Bescherming tegen
ratten en muizen
3.11 Daglicht
4.4

Bereikbaarheid en
toegankelijkheid

Prestatie volgens
kwaliteitsverklaring
DnT,A,k ≥ 47 dB
en LnT,A ≤ 59 dB

Opmerkingen
i.v.m. toepassing

Waterdicht volgens NEN 2778

Toetsingsdruk 50 Pa-650
Pa

2
Capaciteit ≥ 6 dm3/s per m of
≥ 3 dm3/s per m2 volgens NEN 1087
Openingen ≤ 0,01 m

Afhankelijk van
type gevelelement,
zie tabel 1

Niet onderzocht

Equivalent daglichtoppervlakte
> 10% van de vloeroppervlakte
of > 0,5 m2 volgens NEN 2057
Vrije breedte doorgang > 0,85 m
en vrije hoogte > 2,1 m of > 2,3 m

Geen vermelding prestatie

Hoogteverschil < 0,02 m
5.1

Energiezuinigheid

6.11 Tegengaan van veel
voorkomende
criminaliteit

Warmtedoorgangscoëfficiënt
2
≤ 1,65 W/m .K volgens NEN 1068
Luchtvolumestroom van het totaal aan
gebieden en ruimten
≤ 0,2 m3/s volgens NEN 2686
De toegang tot een woongebouw heeft
een zelfsluitende deur

Openingen ≤ 0,01 m

Vrije breedte > 0,85 m
Vrije hoogte > 2,1of 2,3 m
Incl. eventuele slijtstrip
Drempelhoogte ≤ 0,02 m
U ≤ 1,65 W/m2.K
Bijdrage van kieren en
naden aan de
luchtvolumestroom
3
1
≤ 0,5 m /h per m naad en
≤ 9 m3/h per m1 kier
Voldoet aan voorschriften

Afhankelijk van
uitvoering

1

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp
Houten gevelelementen bestaande uit een kozijn met daarin opgenomen beweegbare delen, doorschijnende en
ondoorschijnende vakvullingen en ventilatievoorzieningen bestemd voor het vullen van gevelopeningen.
Het attest-met-productcertificaat heeft geen betrekking op de ventilatievoorziening zelf.
Het attest-met-productcertificaat heeft betrekking op in Nederland toe te passen houten gevelelementen voor
plaatsing in onbeschutte buitensituaties in uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen.
De houten gevelelementen zijn samengesteld uit stijlen, dorpels en combinaties van (on)doorzichtige vaste
vullingen, ventilatievoorzieningen en/of bewegende delen. De houten gevelelementen hebben geen dragende
functie en zijn niet bedoeld om tot de sterkte en stabiliteit van het bouwwerk bij te dragen.
In dit attest-met-productcertificaat worden gevelelementen ingedeeld in concept I ‘Traditioneel’.
Een samenvatting van concept I is weergegeven in bijlage 1.
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1.1.1

Merken
uidelijk gemerk
kt met:
De houten gevelelementten worden du
®
e voorblad);
- beeldmerrk KOMO (zie
- attest-me
et-productcertiificaat numme
er 30233 (op achterzijde
a
van
n de merken);
- beeldmerrk weerstands
sklasse 0, 2 off 3 inbraakwerrendheid en ‘g
geschikt voor’ w
weerstandskla
asse 2
(zie paragraaf 4.2.8);
- beeldmerrk niet verwijderen;
- beeldmerrk SKH.

weerstandssklasse 0

weerstandskklasse 2

geschikt voor
weerstandsklas
w
sse 2

weeerstandsklasse 3

Plaats van het KOMO®-m
merk en plaatss van het beeldmerk ‘weers
standsklasse innbraakwerend
dheid’:
en met beweeg
gbare delen:
- Kozijne
- zich
htbaar en leesbaar;
- op ca.
c 150 mm va
an een kozijnh
hoek, binnen de
d glaslijn of
- bij een
e beweegba
aar deel in de kozijnsponnin
ng aan de scharnierzijde op ca. 150 mm uit
u de onderho
oek.
- Kozijne
en met alleen doorzichtige
d
pa
anelen en ond
doorzichtige vullingen:
- zich
htbaar en leesbaar;
- op ca.
c 150 mm va
an een kozijnh
hoek, binnen de
d glaslijn;
- indien alle elementen inbraakw
werend worden
n uitgevoerd, op
o de spouwlaat.
ozijnen zonderr deur (geschikkt voor):
- Deurko
- zich
htbaar en leesbaar;
- op ca.
c 150 mm va
an een kozijnh
hoek, binnen de
d glaslijn of
- in de
d kozijnsponn
ning aan de sccharnierzijde op
o ca. 250 mm
m uit de bovennhoek.
- Het deu
urkozijn wordt geleverd mett daarin de afg
gehangen deu
ur:
- zich
htbaar en leesbaar;
- tusssen de twee bovenste scha rnieren in de kozijnstijl.
k
1.1.2

Productsp
pecificatie
De houten gevelelementten zijn vervaa
ardigd overeenkomstig de KVT.
K

1.1.3

Aanvullen
nde specificattie t.b.v. inbra
aakwerendhe
eid
Inbraakwerrende gevelele
ementen zijn vvervaardigd overeenkomstig de SKH-Pubblicatie 98-08..

2

TERMEN EN
E DEFINITIE
ES

2.1

Kozijn
Vormvast kader
k
sameng
gesteld uit rand
d- en/of tussenstijlen, onderr-, tussen- of bbovendorpels van geprofilee
erd
hout, met een
e onderverd
deling die afha
ankelijk is van de gewenste toepassing. E
Een kozijn is de drager voorr de in
het kozijn aan
a te brengen vullingen en
n voorzieninge
en als deuren, ramen, borstw
weringen, glas
s, panelen,
ventilatievo
oorzieningen, bevestigingsm
middelen enz.

2.2

Stelkozijn
Kozijn dat vroeg
v
in het bouwproces wo
ordt geplaatstt (en waartege
en het metselw
werk van het binnenb
en
buitenspou
uwblad wordt aangebracht)
a
met het doel als
a aanslag en
n bevestigingss- en stelmoge
elijkheid te die
enen
voor het latter te plaatsen
n montagekozzijn.

2.3

Beweegba
are delen
Beweegbaar bouwkundig deel met he
et doel licht, lucht en/of personen door te llaten of vast deel
d
met het doel
e laten.
licht door te

2.4

Concept I ‘Traditioneell’
Een houten
n kozijn (duurz
zaamheidskla
asse 1 t/m 2), voorzien
v
van een
e grondlakssysteem, dat in
nclusief
verwerking
gsvoorschriften
n aan de bouw
w wordt geleve
erd.
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3

VERWERK
KINGSVOORS
SCHRIFTEN

3.1

Transport en opslag
Om de gevvelelementen tijdens
t
het tra nsport naar de
e opslag en de
e verwerking oop de bouwpla
aats te besche
ermen
moet een aantal
a
maatreg
gelen worden genomen, die
e hierna zijn gespecificeerd.. De opslagpe
eriode op de
bouwplaatss moet zo kortt mogelijk geh
houden worden
n.

3.1.1

Transport naar de bouw
wplaats
eten op zodan ige wijze word
den geladen dat zich tijdenss het transportt geen schade
elijke
De gevelelementen moe
gen kunnen vo
oordoen of besschadigingen kunnen ontsta
aan. Beweginggen tijdens he
et transport mo
oeten
vervorming
zoveel mog
gelijk worden beperkt. Geve
elelementen moeten
m
in verticale stand woorden vervoerd
d, met uitzond
dering
van kleine stijve elementten. De daarvo
oor in aanmerrking komende
e tijdelijke besschermende voorzieningen
dienen, voo
ordat tot belad
ding van het trransportmidde
el wordt overgegaan, te zijn aangebracht en moeten
gedurende
e de verdere ve
erplaatsing na
aar en verwerk
king op de bou
uwplaats wordden gehandha
aafd.
Bij levering
g van stel- en montagekozijn
nen moeten de stelkozijnen voorafgaandee aan de mon
ntagekozijnen
worden geleverd.

3.1.2

Opslag op
p de bouwplaats
De opslag van gevelelem
menten moet vverticaal gesc
chieden. De op
pslag dient zoddanig plaats te
e vinden dat het
h
houtvochtg
gehalte gehandhaafd blijft. I ndien alleen opslag
o
buiten mogelijk is, daan moet dit pla
aatsvinden op een
verharde ondergrond
o
me
et een goede w
waterafvoer, waarbij
w
de ond
derkanten vann de elementen
n vrij moeten zijn
z
van de ond
dergrond, zoda
anig dat geen contact met water
w
mogelijk
k is (circa 0,3 m vrij van de ondergrond).
o
De gevelelementen moe
eten aan de bo
ovenzijde en zijdelings
z
tegen zon, regen- of sneeuwvall worden bescchermd.
Indien de gevelelemente
g
en onder zeile n worden opg
geslagen geldt als aanvullennde voorwaard
de dat tussen de
zeilen en de
d geveleleme
enten een zoda
anig ruimte aa
anwezig is, da
at natuurlijke ddroging van de
e gevelelemen
nten
mogelijk is. Bij een perm
manente vochtb
belasting zal het
h houtvochtg
gehalte extreeem toenemen en zal het hou
ut
er kan resulteren in gevolgsc
chade en afbrreuk doen aan
n de functionalliteit
evenredig gaan zwellen.. Een en ande
van het gevveltimmerwerk.

3.2

Montage in de bouw
De montag
ge van gevelellementen is te
e onderscheide
en in het stelle
en van kozijneen, het bevestigen en het tre
effen
van besche
ermingsmaatregelen. Voor zzover niet hieronder aangeg
geven moet d e montage pla
aatsvinden
overeenkomstig de, met de gevelelem
menten meege
eleverde, verw
werkingsvoorscchriften.

3.2.1

Stellen
In kozijnstijjlen, voorzien van het grond
dlaksysteem (concept I), mo
ogen alleen beeperkt draadnagels worden
aangebraccht ten behoev
ve van het stelllen, bij voorke
eur op de niet zichtzijden zooals in sponnin
ngen of muurkkanten,
als de ontsstane gaten latter afdoende w
worden gerepareerd. Stelho
out mag niet leeiden tot capillairvorming.

3.2.2

Bevestigen
n mogen niet zodanig
z
worde
en bevestigd, dat
d hierdoor de kwaliteit neggatief wordt be
eïnvloed.
Elementen
De uitvoeriing en het aan
ntal bevestigin
ngsmiddelen moet
m
daarop zijn afgestemd..

3.2.3

Bescherm
men
Na het stelllen moet word
den gezorgd vvoor een goed
de beschermin
ng.
Tot besche
ermingsmaatre
egelen behore
en:
- het voorkkomen van een ruwe behan
ndeling van on
nderdelen, zoa
als bovenzijdenn van onder- of
o tussendorpels.
Dit is mogelijk door zellf beschermen
nde maatregellen te treffen (concept I);
- het zo sp
poedig mogelijk aanbrengen
n van vakvullin
ngen, zoals draaiende delenn, glas e.d.;
- het tegen
ngaan van hett bevestigen vvan steigerond
derdelen e.d.;
- het voorkkomen van vervuiling van sp
ponningen en van het hang- en sluitwerk;;
- het zo sn
nel mogelijk he
erstellen van b
beschadiginge
en van grondla
ak- of aflaksyssteem, van hett hout en van de
diverse onderdelen
o
of halfproducten
n;
- het zorgvvuldig uitneme
en van tijdelijk aangebrachte
e materialen of
o halfproducteen (zoals bijvo
oorbeeld
ventilatie
eroosters) en deze
d
op een g
goede wijze mo
onteren.
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3.2.4

Beglazen
nde aan het beglazen
b
moetten het grondlaksysteem (co
oncept I) en h et houtvochtgehalte aantoo
onbaar
Voorafgaan
worden gecontroleerd. In
n geval van ve
erwering, slijta
age of beschad
diging, moet hhet grondlaksy
ysteem (conce
ept I)
agdikte worde
en hersteld. De
e beglazing moet voldoen aaan de function
nele eisen voo
or de
tot de oorspronkelijke laa
beglazing van
v kozijnen, ramen en deu
uren in buiteng
gevels, die zijn
n gesteld in NE
EN 3576. Indien de beglazing
wordt uitge
evoerd conform
m de NPR 357
77 wordt aan deze
d
eisen vo
oldaan.

3.2.5

Eindafwerrking
De eindafw
werking moet binnen
b
de in d
de onderstaande tabel opge
enomen periodde aangebrach
ht worden,
te rekenen vanaf de leve
ering van de kkozijnen op de bouwplaats.
Dekkend
d werk
Transparant werk

Co
oncept I
6m
maanden
Nie
et toegestaan

nde aan het aanbrengen
a
va
an de eindafwe
erking moet het grondlaksyssteem (concept I) en het
Voorafgaan
houtvochtg
gehalte aantoo
onbaar worden
n gecontroleerd. In geval va
an verwering, slijtage of bes
schadiging, mo
oet het
grondlaksyysteem (conce
ept I) tot de oo
orspronkelijke laagdikte word
den hersteld. De eindafwerking moet in het
h
geval van concept
c
I in minimaal
m
2 lage
en met een miinimale droge laagdikte vann 50 µm aange
ebracht worde
en
overeenkomstig de verw
werkingsvoorscchriften van de
e fabrikant/lev
verancier van dde eindafwerk
king.
3.3

ud
Onderhou
Afhankelijkk van het geko
ozen bescherm
msysteem en de
d expositie-o
omstandighedeen moet perio
odiek deskundig
onderhoud
d plaats vinden
n. Hiervoor mo
oet gebruik wo
orden gemaak
kt van het verftftechnisch ond
derhoudsadvie
es van
de fabrikan
nt/leverancier van de eindaffwerking en de
e onderhoudsv
voorschriften vvan de produc
cent. Voorts moet
m
het hang- en
e sluitwerk pe
eriodiek op be
evestiging en functioneren
f
worden
w
geconttroleerd en te worden
onderhoud
den.

3.4

Aanvullen
nde voorschriiften t.b.v. laa
ag-reliëfdorpe
els
De aansluiting van de laag-reliëfdorpe
els onderling en
e aan aangre
enzende bouw
wdelen dient ge
erealiseerd te
worden ove
ereenkomstig bijlage 2 van de BRL 0801 ‘Houten geve
elelementen’.
Voor de aa
ansluitingen is het een voorw
waarde dat he
emelwater doe
eltreffend worddt afgevoerd van
v de dorpel
(vooral van
n de eventuele
e waterafvoero
openingen), va
an de bestrating (op afschoot) en uit de on
nderliggende
constructie
e (ook de spou
uw). Voor de to
oe te passen houtsoorten en
e de afstand ttussen het hout en het
waterdrage
ende vlak (ma
aaiveld) gelden
n de volgende
e aanvullende voorwaarden::
- vanaf 50
5 mm boven het watergedrragen vlak (o.a
a. maaiveld) mogen
m
de stijleen zijn uitgevo
oerd in hout uit
duurzaa
amheidsklasse 1 t/m 5;
- vanaf 50
5 mm boven het
h watergedra
ragen vlak (o.a
a. maaiveld) mogen
m
de ondeerdorpels zijn uitgevoerd in hout
uit duurrzaamheidskla
asse 1 t/m 2, a
alsmede Oreg
gon Pine en Sa
apeli. Vanaf 3300 mm boven
n het waterged
dragen
vlak (o..a. maaiveld) mogen
m
de ond
derdorpels zijn
n uitgevoerd in
n hout uit duurrzaamheidskla
assen 1 t/m 5.
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HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPT I
4

PRESTATIES OP GROND VAN EISEN VAN HET BOUWBESLUIT

4.1

Algemeen
De hieronder vermelde prestaties gelden indien de in hoofdstuk 1 gespecificeerde houten gevelelementen
overeenkomstig hoofdstuk 3 zijn toegepast in de uitwendige scheidingsconstructie.

4.2

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

4.2.1

Sterkte; BB-artikel 2.2, BB-artikel 2.3 en BB-artikel 2.4
Het houten gevelelement, geplaatst in een buitengevel:
- voldoet tot een rekenwaarde van ten minste 720 Pa aan de eisen van het Bouwbesluit;
- is geschikt om als vloerafscheiding te dienen (0,5 kNm volgens NEN-EN 1991-1-1).
De uiterste grenstoestand van de houten gevelelementen wordt niet overschreden bij de fundamentele
belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. De gevelelementen voldoen aan de eisen van sterkte
onder windbelasting tot een rekenwaarde van ten minste 720 Pa tot 3250 Pa.
AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN; BB-Afdeling 2.3

4.2.2

Vloerafscheiding; BB-artikel 2.17 en BB-artikel 2.18
Het gedeelte wat fungeert als vloerafscheiding, in nieuwbouwsituaties, ter plaatse van een al dan
niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 0,85 m en is geschikt om als vloerafscheiding te dienen
(0,5 kNm volgens NEN-EN 1991-1).
BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9

4.2.3

Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67
Van de zijden van houten gevelelementen die grenzen aan de binnenlucht is de brandklasse D en de
rookklasse s2. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van houten gevelelementen van elke afzonderlijke
ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald.

4.2.4

Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 en 2.74
Van de zijden van houten gevelelementen die grenzen aan de buitenlucht is de brandklasse D. Ten hoogste 5%
van de totale oppervlakte van houten gevelelementen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste
brandklasse dat per project kan worden bepaald.

4.2.5

Vrijgesteld: BB-artikel 2.70
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van houten gevelelementen van elke afzonderlijke ruimte is
vrijgesteld van de vereiste brand- en rookklasse.

4.2.6

Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72
Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attest-met-productcertificaat (nog) geen
uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een houten gevelelement.
(VERDERE) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN
ROOK; BB-Afdeling 2.10 en BB-Afdeling 2.11

4.2.7

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO); BB-artikel 2.84, BB-artikel 2.86,
BB-artikel 2.94 en BB-artikel 2.96
Brandwerende elementen welke voldoen aan ≥ 30 minuten brandwerendheid of een veelvoud hiervan, bepaald
overeenkomstig NEN 6068 kunnen zijn opgenomen in de SKH-Publicatie 08-06. De brandwerendheid is
uitsluitend van toepassing na plaatsing conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt in gesloten toestand. Van elementen die niet zijn
opgenomen in de SKH-Publicatie 08-06 is de brandwerendheid niet onderzocht.
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4.3

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT V
VAN GEZOND
DHEID
BESCHER
RMING TEGEN
N GELUID VA
AN BUITEN; BB-Afdeling
B
3.1
1

4.3.1

Karakteris
stieke geluidw
wering; BB-arrtikel 3.2, BB-artikel 3.3 en
n BB-artikel 33.6
De geluidissolatie-waarde
e voor het stan
ndaard buitengeluid (RA), be
epaald overeeenkomstig NEN 5077,
bedraagt te
en minste 23 dB.
d Kozijnen, ramen en borrstweringen zijn exclusief veentilatievoorzie
eningen,
inclusief aa
ansluitingen met
m een negge
e, geschikt om de geluidwering van de uitw
wendige sche
eidingsconstructie
van een ve
erblijfsgebied, voorzover die
e constructie de
d scheiding vormt met de bbuitenlucht, be
epaald volgenss NEN
5077 te laten voldoen aa
an artikel 3.2, 3.3 en 3.6 van
n het Bouwbesluit. De gelui disolatie RA is
s 23 dB voor
ekenen van de
e geluidwering van de totalee uitwendige scheidingsconsstructie
standaard buitengeluid. Voor het bere
(GA) kunne
en waarden vo
oor de andere onderdelen (z
zoals ventilatie
eroosters, susskasten etc.) voor
v
standaard
d
buitengeluiid (RA) ontleen
nd worden aan
n andere KOM
MO®-kwaliteits
sverklaringen een aan ‘Geluid
dwering in de
woningbou
uw’, ‘Herzienin
ng rekenmetho
ode verkeersla
awaai en woningen - geluidw
wering gevels
s’, of aan
‘Rekenmetthode GGG 97
7' van de Interrgemeentelijke
e Werkgroep Bouwfysica
B
vaan grote geme
eenten. Deze
publicaties geven bovendien berekeniingsmethoden
n voor het bere
ekenen van dee geluidwering
g van de uitwe
endige
GA). Voor de o mrekening van de geluidwe
ering GA naar dde karakteristieke geluidwe
ering
scheidingsconstructie (G
GA;K zie NE
EN 5077 en ‘G
Geluidwering in
n de woningbo
ouw’.
SEN RUIMTEN
N; BB-Afdeling
g 3.4
GELUIDWERING TUSS

4.3.2

Karakteris
stieke lucht-g
geluidniveauv
verschil en ge
ewogen conta
act-geluidnivveau (ander perceel);
p
BB-artikel 3.16 en BB-a
artikel 3.19
- het karakkteristieke luch
ht-geluidniveau
uverschil voorr de geluidoverdracht van eeen besloten ru
uimte naar een
n
verblijfsgebied van een
n aangrenzend
de gebruiksfunctie op een ander
a
perceel bedraagt, bep
paald
5
ten minsste 52 dB;
overeenkkomstig NEN 5077,
- het karakkteristieke luch
ht-geluidnivea
auverschil voorr de geluidove
erdracht van eeen besloten ru
uimte naar een niet
in een ve
erblijfsgebied gelegen
g
beslo
oten ruimte van
n een aangren
nzende woonffunctie op een
n ander percee
el
bedraagtt, bepaald ove
ereenkomstig N
NEN 5077, ten
n minste 47 dB
B;
- het gewo
ogen contact-g
geluidniveau vvoor de geluido
overdracht van een besloteen ruimte naar een verblijfsg
gebied
van een aangrenzende
a
e gebruiksfuncctie op een an
nder perceel bedraagt, bepaaald overeenkomstig NEN 5077,
5
ten hoogste 54 dB;
- het gewo
ogen contact-g
geluidniveau vvoor de geluido
overdracht van een besloteen ruimte naar een niet in
verblijfsgebied gelegen
n besloten ruim
mte van een aangrenzende
a
aagt,
woonfunctie oop een ander perceel bedra
bepaald overeenkomst
o
tig NEN 5077,, ten hoogste 59 dB.

4.3.3

Karakteris
stieke lucht-g
geluidniveauv
verschil en ge
ewogen conta
act-geluidnivveau (verblijfs
sruimten van
dezelfde woonfunctie);
w
; BB-artikel 3
3.17a en BB-a
artikel 3.19
- het karakkteristieke luch
ht-geluidniveau
uverschil voorr de geluidoverdracht van eeen verblijfsruim
mte naar een andere
verblijfsru
uimte van dez
zelfde woonfun
nctie bedraagtt, bepaald ove
ereenkomstig N
NEN 5077, ten minste 32 dB;
- het gewogen contact-geluidniveau vo
oor de geluido
overdracht van
n verblijfsruimtte naar een andere verblijfssruimte
elfde woonfunc
ctie bedraagt, bepaald overreenkomstig NEN
N
5077, ten hoogste 79 dB.
d
van deze
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Wering va
an vocht van buiten; BB-arrtikel 3.21
De uitwend
dige houten ge
evelelementen
n en houten gevelelementen tussen een vverblijfsgebied
d en toiletruim
mte,
een badruimte en kruipru
uimte zijn, bep
paald overeen
nkomstig NEN 2778 waterdiicht.
Het raam iss geschikt voo
or een waterdiichtheid tot ee
en maximale to
oetsingsdruk oover de constrructie
volgens tab
bel 1, bepaald
d overeenkomsstig NEN 2778
8.
Tabel 1 Waterdichtheid
d in Pascal
weegbaar dee
el
Dikte bew
Rondgaand kaderproffiel
Afstand buitenaanslag
b
g-luchtdichtin
ng

388
m
mm
-

54
mm
Ja

66
mm
ja

54
mm
ja
> 15
mm

67
mm
ja
≥ 20
mm

Kozijnvullling
Sponning
Vaste beg
glazing (nat)
Buiten
450
Borstwerin
ng sandwich
Buiten
450
Borstwerin
ng samengestteld
Buiten
250
Buitendraaiend raam
Buiten
250
250
Dubbel bu
uitendraaiende
e ramen
Buiten
150
150
Buitendraaiende deur****
Buiten
1000
200
200
Dubbel bu
uitendraaiende
e deuren***
Buiten
500
100
100
Uitzetraam
m
Buiten
150
150
Verhuis en
n/of vast raam
m
Buiten
250
250
Hardglaze
en isolatie klep
p/raam
Buiten
**
Hardglaze
en isolatie klep
p/raam (rond kkader)
Buiten
**
Vaste beg
glazing (nat)
Binnen
450
Borstwerin
ng sandwich
Binnen
450
Borstwerin
ng samengestteld
Binnen
250
Binnendra
aaiend raam
Binnen
250
350
Dubbel bin
nnendraaiende ramen
Binnen
250
250
Draaivalra
aam
Binnen
450
650
Draai-draa
aivalraam
Binnen
300
450
Binnendra
aaiende deur (laag-reliëfdor
(
rpel)***
Binnen
**
**
**
**
**
Dubbel bin
nnendraaiende deuren
Binnen
**
**
**
**
**
(laag-relië
ëfdorpel)***
Valraam
Binnen
250
250
Verhuis en
n/of vast raam
m
Binnen
250
350
Tuimelraa
am
*
*
*
*
Taatsraam
m
*
*
*
*
Schuifraam
m
350
Ventilatierroosters
**
Koppeldettail horizontaa
al
150
Koppeldettail verticaal
150
Hefschuifd
deur
50
(Parallel) schuifkiepdeu
ur
350
Stapeldorpelconstructie
e opgebouwd u
uit maximaal
150
2 delen t.b
b.v. hefschuifd
deur en/of Fra
ans balkonraam
m
* geen re
esultaten beke
end
** waterdiichtheid opgen
nomen in het a
attest-met-pro
oductcertificaa
at van het desbbetreffende prroduct
*** de geno
oemde waarden zijn afhankkelijk van de in
ndividuele testtrapporten m.bb.t. waterdichttheid (stapeldo
orpel)
van de betreffende certificaathoud
der o.b.v. de BRL
B
0803 ‘Hou
uten buitendeuuren’
BEPERKIN
NG VAN DE AANWEZIGHE
A
EID VAN SCHA
ADELIJKE ST
TOFFEN EN IO
ONISERENDE
E STRALING;;
BB-Afdeling 3.9
4.3.5

Ministeriële regeling; BB-artikel
B
3.6
63
Vanwege het
h ontbreken van een minissteriële regelin
ng ter zake wo
orden geen uittspraken geda
aan.
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BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afdeling 3.10
4.3.6

Bescherming tegen ratten en muizen; BB-artikel 3.115
In de toegepaste houten gevelelementen komen geen onafsluitbare openingen voor die groter zijn dan 0,01 m.
DAGLICHT; BB-Afdeling 3.11

4.3.7

Daglichtoppervlakte; BB-Artikel 3.75
Het equivalente daglichtoppervlakte voldoet, bepaald overeenkomstig NEN 2057 aan de gestelde eisen.

4.4

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID
BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BB-Afdeling 4.4

4.4.1

Vrije doorgang; BB-artikel 4.22
De houten gevelelementen zijn ter plaatse van een deuropening geschikt voor een vrije doorgang met een
breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 m (geen woningen of woongebouwen) of
2,3 m (woningen en woongebouwen).
Toepassingsvoorbeeld
Deurkozijnen met een dagmaat van ten minste 850 mm breed en 2100 mm respectievelijk 2300 mm hoog zijn
geschikt voor de voorgeschreven vrije doorgang.

4.4.2

Hoogteverschillen; BB-artikel 4.27
De drempelhoogte bedraagt ten hoogste 0,02 m ter plaatse van de toegang van een woning of woongebouw of
een (bijzondere) toegankelijkheidssector.
Toepassingsvoorbeeld
Kozijnen met een laag-reliëfdorpel overeenkomstig BRL 0813 ‘Laag-reliëfdorpels dorpels onder houten
gevelelementen’ zijn geschikt om hoogteverschillen te beperken tot deze drempelhoogte, gemeten ten opzichte
van het aansluitende terrein.

4.5

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID
ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afdeling 5.1

4.5.1

Thermische isolatie; BB-artikel. 5.3
De warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn, bepaald overeenkomstig NEN 1068,
2
(1)
bedraagt maximaal 1,65 W/m .K . De warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn voor de
toepassing in bestaande bouw bedraagt maximaal 4,2 W/m2.K.
Toepassingsvoorbeeld
De volgende toepassingsvoorbeelden voldoen aan de vereiste warmtedoorgangscoëfficiënt:
2
- kozijnen en ramen voorzien van glas met een Ugl-waarde ≤ 1,1 W/m .K
2
(op basis van een forfaitaire waarde Ufr = 2,4 W/m .K en Ψgl = 0,06 W/m.K)(2);
- kozijnen voorzien van een deur die voldoet aan de eisen overeenkomstig BRL 0803 voor de
toepassing nieuwbouw;
- kozijnen voorzien van een opgebouwde vakvulling met een maximale warmtegeleidingscoëfficiënt van het
isolatiemateriaal van 0,040 en een minimale dikte van het isolatiemateriaal van 40 mm bij een percentage
vulhout van maximaal 20 % of 50 mm bij een maximaal houtpercentage van het vulhout van 30%;
- kozijnen voorzien van een sandwichpaneel met een U-waarde ≤ 1,1 W/m².K.
Indien is afgeweken van de omschreven toepassingsvoorbeelden of de declaratie van een lagere
warmtedoorgangscoëfficiënt vereist is dient een aparte berekening te worden aangeleverd overeenkomstig de
NEN 1068 waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan. De berekening dient ter goedkeuring aan de certificatie
instelling te worden voorgelegd.
(1)

(2)

Indien op gebouwniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt voor ramen,
deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen van 1,65 W/m2.K is een grotere
warmtedoorgangscoëfficiënt van individuele houten gevelelementen toelaatbaar. In dat geval dient de
warmtedoorgangscoëfficiënt van het houten gevelelement aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden
zodat op gebouwniveau kan worden getoetst of aan de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt is voldaan.
Kozijnen voorzien van een glasdeur (glasoppervlakte ≥ 65% van totale oppervlakte deur inclusief kozijn)
worden beschouwd als een raam voorzien van glas en voldoen derhalve met bovenstaande waarden aan de
vereiste warmtedoorgangscoëfficiënt. Hefschuifpuien kunnen afhankelijk van hun glaspercentage ook
beschouwd worden als een glasdeur.
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4.5.2

Luchtvolumestroom; BB-artikel. 5.4
De bijdrage aan de luchtvolumestroom bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026 bedraagt ten hoogste 9,0 m3/h
per m1 kier (hang- en sluitnaden) en ten hoogste 0,5 m3/h per m1 naad (aansluitvoeg). De bijdrage aan de
luchtvolumestroom aan het totaal van luchtlekkage door naden en kieren voor gevels met uitsluitend vaste delen
is in absolute zin niet groter dan 1,8 m3/h per m2 voor gevelelementen en niet groter dan 1,5 m3/h per m2 voor
vliesgevels gerelateerd aan het totaal van het oppervlak van de gevel zoals die gevel aan de beschouwende
gevel grenst. De bijdrage aan de luchtvolumestroom aan het totaal van luchtlekkage door naden en kieren voor
3
2
gevels met beweegbare delen is in absolute zin niet groter dan 6,5 m /h per m gerelateerd aan het totaal van
het oppervlak van de gevel zoals die gevel aan de beschouwende gevel grenst. De bijdrage aan de
3
luchtvolumestroom per lengte eenheid van maximaal 100 mm over de omtrek van de kieren de 1,8 m /h niet
overschrijdt. Het houten gevelelement is geschikt om de luchtvolumestroom van het bouwwerk te beperken tot
ten hoogste 0,2 m3/s bepaald overeenkomstig NEN 2686.
Toepassingsvoorbeeld
Aansluitingen gerealiseerd overeenkomstig SBR publicatie ‘luchtdicht bouwen’, behoren tot
luchtdichtheidsklasse 1 (redelijk luchtdicht) uit NEN 2687. Indien het element is voorzien van een
laag-reliëfdorpel of een ventilatierooster, kan de bijdrage aan de luchtvolumestroom hiervan worden ontleend
aan bijvoorbeeld een geldige kwaliteitsverklaring die mede is gebaseerd op NEN 2686.

4.6

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN INSTALLATIES
TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT; BB-Afdeling 6.11

4.6.1

Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw; BB-artikel 6.51
Gevelelementen geplaatst als toegang tot een woongebouw zijn zelfsluitend en dienen van buitenaf met een
sleutel te worden geopend.

5

OVERIGE PRESTATIES

5.1

Sterkte kozijnen en ramen; BRL 0801 artikel 6.1
De kozijnen en ramen vertonen, bepaald overeenkomstig NEN 3665, geen blijvende vormverandering of breuk.

5.2

Stijfheid borstweringen/panelen; BRL 0801 artikel 6.2
De borstweringspanelen buigen, gemeten over de lengte bij de ongunstigste belastingen, niet meer door dan
maximaal 0,02 x de lengte van de beschouwde overspanning met een maximum van 18 mm.

5.3

Luchtdoorlatendheid, aanvullende eis; BRL 0801 artikel 6.3
De bijdrage aan de luchtdoorlatendheid van de houten gevelelementen is niet groter dan de in paragraaf 4.5.2
vermelde waarden.

5.4

Beperking van inwendige condensatie in borstweringen; BRL 0801 artikel 6.4
De borstweringspanelen zijn, berekend overeenkomstig de aangepaste glaser-methode, geschikt voor
binnenklimaatklasse II.
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6

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

6.1

Bij aflevering van de gevelelementen inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;
- verwerkingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
Timmerfabriek Kreunen B.V.
en zo nodig met:
de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25
E-mail:
mail@skh.org
Fax:
(0317) 41 26 10
Website: http://www.skh.org

6.2

Productcertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van
het volledige attest-met-productcertificaat.

6.3

Toepassing en gebruik
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in dit
attest-met-productcertificaat zijn opgenomen.

6.4

Geldigheidscontrole
Controleer of het attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org.

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen
®
de uitspraken in de SKH-KOMO attest-met-productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de
CE-markering op de bouwproducten en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.
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Bijlage 1
Concept I
Hout duurzaamheidsklassen 1 t/m 2**
- massief
- gevingerlast
- geoptimaliseerd
Hout duurzaamheidsklassen 3 t/m 5**
- massief
- gevingerlast
- geoptimaliseerd
Verfsysteem
- grondlaksysteem
- voorlaksysteem
- aflaksysteem
Dorpelafdekkers
- binnensponningen (dorpelafdekkers)
- buitensponningen (neuslatten)
Plaatsen gevelelementen
- overdracht d.m.v. verwerkingsvoorschriften
- door of onder verantwoordelijkheid producent
Beschermen op de bouw
- overdracht d.m.v. verwerkingsvoorschriften
- door of onder verantwoordelijkheid producent
Beglazen
- overdracht d.m.v. verwerkingsvoorschriften
- door of onder verantwoordelijkheid producent
- fabrieksmatig
Situering van laaggelegen onderdorpels en stijlen
- hout duurzaamheidsklasse 1 t/m 2 alsmede Oregon Pine en Sapeli
- hout duurzaamheidsklasse 3 t/m 5
Verwerkingsvoorschriften
Onderhoudsvoorschriften

Toegestaan
Toegestaan
Toegestaan
Niet toegestaan
Niet toegestaan
Niet toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Toegestaan
Toegestaan
Verplicht
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
In samenspraak met de opdrachtgever
Verplicht
Toegestaan
Toegestaan

 50 mm*
N.v.t.
Verplicht
Verplicht (in combinatie met
verwerkingsvoorschriften)
Bouwplaatscontrole door of onder verantwoording producent
N.v.t.
Prestatiecontract
N.v.t.
* kortere afstanden zijn toegestaan mits is aangetoond dat lagere of ontbrekende neuten verantwoord
zijn in het kader van de duurzaamheid, de functionaliteit en de onderhoudsbehoefte. Voor de
duurzaamheid en onderhoudsbehoefte gelden de punten uit bijlage 1 van BRL 0813
‘Laag-reliëfdorpels dorpels onder houten gevelelementen’ die voor de concrete oplossing relevant zijn
** uitsluitend te lezen in combinatie met de tabel 1A uit bijlage 1 van de BRL 0801 ‘Houten gevelelementen’

