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HPUTVERDUURZAMINGMETHODE VACUÖMEN DRUK
1

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp

Hetverduurzamenvanhoutvoorgebruikindevolgendetoepassingsgebieden.
Toepassingsgebied

KIeurcodering

Bovengronds, niet in weer en wind

zwart

Bovengronds, met risico van nät worden

oranje

L

Bovengronds en periodiek in contact met regenwater

blauw

Grondcontact en grondwatercontact

wit

G

flroen

w

rood

z

Permanent in contact met zoet water

Permanent in contact met brak of zout water
1.2

Lettercode

Milieuparagraaf

^LTdu".Saamd°,nde''ditProd"cteertificaatvoldoetaandeuitloognormenzoalsdievermeldziininde

hB^drie';,
T^hnln l6l1 ;^h'CTd^am^'LD e"u1t1^^^^^^^^^^
het verduurzamingsproces en de levering van het verduurz'aamdehout"
1.3

Houtverduurzamingsmiddel(en)
in9evo'9e
t^rpulZl^ma.door
aklvr^o,
Bestrijdingsmiddetenwet zijn
ULV erduurzam'ngsmiddelen
ontwerper en/of besteNe7°mschrevl ^"°^an"dig7e°denuw^'n'^hueTh^rz ?chnto
tb°ee9nTC
die

T

1.4

voor

de

de

de

Hout

De^houtkwaliteit kanworden aangetoond meteen KOMO"productcertificaat.
In hetkadervanditproductcertificaat wordtdehoutkwalteit''echtern'?et'beo"ordeeld.
1.5

Merken
Productcertificaat moet per bundel worden gemerkt.
Llet. h°"lye ?"""aamd_°nde'' tordit.dient
Per venaakkingseenheidYe iwordeng"emslerkt1'
^°"LV TOr. depart'c""ere^ec.

Het merken geschiedt als volgt:

'

" --

-^~ .. --. ».". "-"".

- woord- of beeldmerk KOMO8:

- productcertificaatnummer 32752:

- codering verduurzamingsmiddel;

iir

- bundelnummer;

o,kte"l':,
o[lettercode
"°°r hettoePassingsgebied overeenkomstig paragraaf1. 1 vanditproauctcertlflcaatDroductcertifi
Plaats
het merk: duidelijk enonuitwrsSop re
'deFe"b"uun'deTäpvae'^kangseevnahnei'^.
van

1.6

Schriftelijke instructie voor de afnemer
onde1'dit roductcertificaat moet
E^e, le v.lr'"g. ''an..h°u.t. verduurzaamd
vergezeld gaan
P.
keln
schr;fte"i,
struc"e.
v°. de afnemerfgeb-ruikerteonsumen'twra nn'^o^eynHo^n9aOT
- verwerkingsvoorschriften;
~
--.... --^s, -.. -.,, ^,,.
or

van ee"
va"
een 'nadere

' ee-"°mschrij'""? hoe het wduurzaamde hout in de afvalfase moet worden behandeld:
van het houtverduurzamingsmiddel en de componenten daarvan"""""'""'

- een omschrijving vandensico's verbonden aanhetgebruik enhetverwerken van hetverduurzaamde hout.
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vDaenv^ne^n?J^;l°u, t.''er^urzaaTd. °nderditPr°d"ctcertificaat dientovereenkomstig deinparagraaf1.6
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HOUTVERDUURZAMINGJVIETHODEVACUUM ENDRUK
3

PRESTATIES

3.1

Uitlogjng

^ÄÄ^^^,°^,^^ss^^^^^
Voorköper: - ^, 6 mg/1Cuenminimaal48uuropslag;
0, 8 mg/1Cu en minimaal 24 uur opslag.

4

4.1

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Bij afleveringvan verduurzaamdhout inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;

- de merken en dewijze van merken juist zijn;

- deproductengeenzichtbaregebretenvertonenalsgevolgvantransportendergelijke.

;^=^^:^s^sssa
4.2

Productcertificaat

4.3

Toepassing en gebruik

anl

d'en*con---"-..

i^.^em^^tTenrecm°ennsumentdientdevewerkin9-°°-hriten,vo^eldinbovenbedoelde schriftelijke
4.4

Geldigheidscontrole

Controleerofhetproductcertfficaatnoggeldigis;raadpleegdeSKH-website:http://www.skh.nl.

