
CERTIFICERING VAN DAKMEMBRANEN
MAAK UW PRODUCT BESCHIKBAAR VOOR DE MARKT DOOR MIDDEL VAN HET JUISTE KEURMERK 

Als producent of importeur van dakmembranen beschikt u over een product dat u zo spoedig mogelijk op de markt wilt brengen. 
Hiervoor dient u aan diverse (inter)nationale regelgeving te voldoen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de kwaliteit van uw 
producten zichtbaar te maken middels aanvullende certificering. Of u nu behoefte heeft aan CE-markering, KOMO- of NL-BSB-
certificering: wij kunnen u helpen middels een diversiteit aan conformiteitsbeoordelingen waaronder laboratoriumtesten, inspecties 
en keuringen. 

CE-MARKING
Dakmaterialen zijn bouwproducten 
waarvoor de Verordening 
Bouwproducten geldt. Wanneer een 
geharmoniseerde norm voor uw product 
van toepassing is, dient u verplicht 
CE-markering op het product aan te 
brengen, waarna u het product op de 
markt mag aanbieden. Hiervoor dient 
u onder meer de prestaties van de 
essentiële kenmerken van uw product in 
een prestatieverklaring op te nemen. Uw 
product moet u laten testen op de in de 
norm beschreven materiaaltesten. Deze 
dienen door een onafhankelijke derde 
partij, ofwel een aangemelde instantie 
of Notified Body (NoBo), uitgevoerd 
worden. 

FPC-CERTIFICERING
Factory Production Control (FPC) 
betreft controle over de kwaliteit 
van procedures en keuringen van 
het product en is onderdeel van 
CE-markering. Per bouwproduct is 
bepaald of FPC-certificering verplicht 
is, afhankelijk van het controleniveau 
benoemd in de norm. Na een 
succesvolle beoordeling door een 
NoBo ontvangt u een FPC-certificaat 
waarmee u aantoont dat uw procedures 
en keuringen voldoen aan de Europese 
norm.

NIET-VERPLICHTE CE-MARKERING
U kunt er ook voor kiezen om CE-

markering te voeren op uw product, 
als dat voor uw product niet verplicht 
is. Hierdoor kunt u de kwaliteit van 
uw product aantonen en ontsluiten 
en onderscheidt u zich ten opzichte 
van concurrenten. Niet-verplichte 
CE-markering is mogelijk doordat een 
Technical Assessment Body (TAB) 
de benodigde documentatie opstelt. 
De volgende documenten zijn van 
toepassing bij niet-verplichte CE-
markering:

• European Assessment Document 
(EAD): dit document dient als 
beoordelingsrichtlijn;

• European Technical Assessment 
(ETA): dit is vergelijkbaar met een 
geharmoniseerde norm.
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KOMO-CERTIFICERING
Het KOMO-keurmerk is een 
collectief geaccepteerd keurmerk 
in de Nederlandse bouw dat 
aantoont dat een product of proces 
voldoet aan de kwaliteitseisen, 
zoals vastgelegd in de betreffende 
beoordelingsrichtlijn. Hiermee 
toont u aan dat uw bouwproduct 
en kwaliteitssysteem onder 
controle staat van een 
onafhankelijke derde partij.

ONE-STOP-SHOP VOOR DAKMEMBRANEN
Als erkende certificatie-instelling, Notified Body, TAB en genotificeerd laboratorium, 
zijn wij de ideale partner wanneer certificering voor uw product aan de orde is of 
wanneer u de kwaliteit van uw product wilt borgen. Door onze jarenlange kennis en 
ervaring en korte lijnen, kunnen wij u snel voorzien van resultaten. Daarnaast kunnen 
wij ook helpen bij een juiste bemonstering van materialen.

OVER SGS
SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. 
Onze lokale expertise in (bouw)materialen, (bouw)processen en schadebeoordeling 
van constructies wordt gedragen door een internationaal kennisnetwerk van meer 
dan 2,600 kantoren en laboratoria. We combineren een veelzijdigheid aan diensten 
onder één dak. Hierdoor kunnen wij u helpen bij al uw bouwgerelateerde vragen.   

WAT KUNNEN 
WIJ VOOR U 
BETEKENEN?
Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact 
op. Wij denken graag met u mee.

NL-BSB-CERTIFICERING
Bitumineuze afdichtingsmaterialen bevatten bouwstoffen die schadelijk kunnen 
zijn voor mens en milieu. Om de ongewenste verspreiding van deze stoffen te 
voorkomen is het Besluit Bodemkwaliteit opgesteld. De eisen en bepalingsmethoden 
die hieruit voortkomen zijn voor bitumineuze afdichtingsmaterialen vastgelegd in 
beoordelingsrichtlijn 9327. Na een positieve beoordeling ontvangt u het NL-BSB-
certificaat waarmee u voldoet aan de eisen en uw product het NL-BSB-logo 
mag dragen. 

Beoordelingsrichtlijnen en normen

Normen

Beoordelingsrichtlijn

DAKBEDEKKINGSMATERIALEN

NEN-EN 13707 Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen

NEN-EN 13956 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber banen voor waterafdichting voor daken

MEMBRANEN

NEN-EN 13967 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief 
kunststof en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen

NEN-EN 13969 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor 
kelder en fundatie afdichtingen

BITUMINEUZE EN KUNSTSTOF 
DAKMATERIALEN

BRL 1511-1 
t/m 4 

Baanvormige 
dakbedekkingssystemen 

WATERKERENDE MEMBRANEN

BRL 4708 Regendichte of 
waterkerende 
membranen voor 
hellende daken en gevels 

BITUMINEUZE EN KUNSTSTOF DAKMATERIALEN

BRL 9327 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen 
voor toepassing in waterkerende- en waterafdichtingssystemen

SGS INTRON 
CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg 
The Netherlands

PO Box 267 
4100 AG Culemborg 
The Netherlands

t: +31 (0)88 214 51 33

e: nl.intron@sgs.com

w: www.sgs.com/intron-certificatie
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