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Dit productcertificaat is op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 15 februari 2012, afgegeven
conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
geleverde Gyproc gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat
vastgelegde technische specificaties, mits de Gyproc gipskartonplaat voorzien is van het KOMO®merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
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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.
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1.

PRODUCTSPECIFICATIE

1.1

Algemeen
De Gyproc gipskartonplaten worden geproduceerd conform BRL 1009 “Gipskartonplaat”.

1.2

Plaattypen
De Gyproc gipskartonplaten zijn rechthoekige, vlakke platen welke voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009.
De volgende typen worden geleverd onder dit KOMO®-productcertificaat:
- Gyproc A : universele toepassing in scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds voor zowel nieuwbouw als renovatie van
bijvoorbeeld kantoren, woningen, winkels, ziekenhuizen en hotels (type A);
- Gyproc RF: toepassing in brandwerende scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds (type DF);
- Gyproc WR: toepassing in natte cellen zoals badkamers, douches en keukens met een tijdelijk hogere relatieve luchtvochtigheid
(type DFH2);
- Gyplat: toepassing als drager van pleisterwerk (type P);
- Gygant RK: toepassing in plafonds met zichtnaden (type A).
Verklaring typeaanduiding volgens NEN-EN 520 en BRL 1009:
Type A = Standaard gipskartonplaat
Type D = Gipskartonplaat met vastgestelde dichtheid
Type F = Gipskartonplaat met een verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen
Type H = Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde wateropname
Type P = Stucplaat

1.3

Vorm en uiterlijk
Rechthoekige, vlakke platen bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde,
rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten zijn uitgevoerd op één van de hieronder weergegeven wijzen.

Afgeschuinde kant (AK)

Volle kant (VK)

Halfronde kant (HRK)

Halfronde afgeschuinde kant (HRAK)

Ronde kant (RK)

Facetkant (FK)

1.4

Brand- en rookklasse
De brandklasse van de Gyproc gipskartonplaten bedraagt A2 en de rookklasse behoort aan de zichtzijde tot klasse s1. De branden rookklasse zijn bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, op basis van bevestigingsmethoden zoals vastgelegd in bijlage B van
NEN-EN 520.

2.

MERKEN
De Gyproc gipskartonplaten worden gemerkt met het KOMO®-merk. Verplichte aanduidingen:
- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- plaattype;
- productiedatum;
- KOMO®-beeldmerk en certificaatnummer, uitvoering als hiernaast aangegeven.
- Plaats van het merk: Op iedere gipskartonplaat, aan de rugzijde.

KOMO K23370

3.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

3.1

De Gyproc gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende
toepassingsvoorwaarden in acht:
- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen
zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Saint Gobain Gyproc Nederland of de betreffende attesten.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Saint Gobain Gyproc Nederland.

3.2

Inspecteer bij aflevering van de onder “productspecificatie” vermelde producten 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.

3.3

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Saint Gobain Gyproc Nederland
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland BV
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4.

TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
BRL 1009
NEN-EN 520
NEN-EN 13501-1

Gipskartonplaat
Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1009.
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