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Ravensteinstraat 4 B-1000 BRUSSEL 

 
Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 

 

1148-CPR-20170101 
Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct 

Uitvoering van de staalconstructies (Bereik geschreven in hieronder tabel) 
in de handel gebracht onder de naam of het merk van 

STAALBETON NV 

Oostmaalsesteenweg 269 

B-2310 RIJKEVORSEL 
en vervaardigd in de productie-installatie 

RIJKEVORSEL 

 

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid zoals beschreven in Bijlage ZA van de normen 

EN 1090-1:2009/A1:2011 

 volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat 

de productiecontrole in de fabriek wordt beoordeeld om in overeenkomstigheid met de toepasbare 

eisen te zijn. 

 

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 20170101 en blijft geldig zolang noch de geharmoniseerde 

norm, noch het bouwproduct, noch het systeem voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid, noch de vervaardigingsvoorwaarden op significante wijze gewijzigd worden, behalve 

intrekking of opschorting door de aangemelde productiecontrolecertificatie-instantie. 

Brussel, 20170101                          

Jacques DEFOURNY, Voorzitter van de raad van bestuur 

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website 
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Gecertificeerde onderdelen 

Onderdelen voortvloeiend uit activiteiten van fabricage (3.6), uitvoering (3.7) en 

voorbewerking (3.12) volgens EN 1090-2+A1:2011: inkoop, merken, transporteren, 

opslaan, documenteren, zagen, knippen, thermisch snijden, aanbrengen van gaten, 

lassen, mechanische verbindingen, montage met naspeurbaarheid van de geleverde 

producten 

Materialen 

Warmgewalste staalproducten (S235, S355) 

Warmafgewerkte en koudvervaardigde buisprofielen 

Austenitische Roestvrij staal 

Verklaring van de fabrikant van eigenschappen van constructieve onderdelen in relatie tot  

CE-markering, afhankelijk van de methode van verklaren 

"Verklaring van materiaaleigenschappen en geometrische gegevens" (1)  

"Verklaring van overeenstemmen met de onderdeelspecificatie van de koper" (3a)  

Uitvoeringsklassen 

EXC1, EXC2 

 


