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Klemfittingen van polypropeen voor 
drinkwaterbuizen van polyetheen 
 

PLASSON Ltd 
SERIE 1 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K534  " Klemfittingen voor 
drinkwaterbuizen van Polyetheen", conform het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoet aan de in dit 
productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de producten voorzien is 
van het Kiwa®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 
 

 
Bouke Meekma 
Kiwa 
 
 
Openbaarmaking van het certificaat is niet toegestaan 
 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 
 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 070 414 44 00 

Fax 070 414 44 20 
E-mail info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

Onderneming   

PLASSON Ltd 
Maagan Michael 37805 
Israël 
Telefoon  +972 4 6394711 
Telefax  +972 4 6394815 
 

  

 

Certificatieproces 
bestaat uit initiële en 
periodieke beoordeling 
van: 
• kwaliteitssysteem 
• product 
 

http://www.kiwa.nl
mailto:info@kiwa.nl
http://www.kiwa.n


Kiwa®
 productcertificaat K5058/04 

Pagina 2 van 3 

Klemfittingen van polypropeen voor drinkwaterbuizen van 
polyetheen 

 

 
PRODUCTSPECIFICATIE 
 
 
Productspecificatie 
De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat; klemfittingen conform beoordelingsrichtlijn BRL-K534 

“Klemfittingen voor drinkwaterbuizen van Polyetheen”. 
 
Nadere specificatie 
De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat. 
 
Tabel 1 Plasson Serie 1 
Typenummer Uitvoering  Maatvoering (mm) Drukklasse 

    PN16 

1001 Insteek x Insteek Ø 20 t/m  63 X 

1002 Insteek x buitendraad Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 

1003 Insteek x binnendraad Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 

1004 90º T-stuk Ø 20 t/m 63 X 

1005 90° knie  Ø 20 t/m 63 X 

1011 Reduceer stuk Ø 20 t/m 63 X 

1012 Eind stuk  Ø 20 t/m 63 X 

1014 90° T-stuk met binnendraad aansluiting Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 

1015 90° knie met binnendraad aansluiting Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 

1072 Insteek x messing buitendraad Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 

1073 Insteek x messing binnendraad Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 

1085 90° knie met buitendraad aansluiting Ø 20-1/2" t/m 63-2" X 
 
 
 
 
Toxicologische eisen 
Toelating: 
Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën 
leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant). 
ATA criteria: 
Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de: 
• tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de 

niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5058. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden 
doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen; 

• specifieke ATA-producteisen die  in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A 
bij certificatieovereenkomst K5058 
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Merken 
De producten worden gemerkt met het Kiwa®-merk. 
 
Plaats van het merk: op iedere fitting. 
 
Verplichte aanduidingen: 
♦ handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk; 
♦ het vereiste Kiwa-keurmerk; 
♦ de buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis; 
♦ drukklasse; 
♦ productieperiode. 
♦ Voor fittingen met een inwendige steunbus: de nominale wanddikte van de aansluitende buis. 
♦ Naast de materiaalaanduiding van het kunststof huis: PE40 of PE63 of PE80 of PE100 (afhankelijk van het 

toepassingsgebied1). 
 
De wijze van merken is als volgt: deugdelijk en duurzaam op iedere fitting/verpakking. 
 
1) De aanduiding PE40 of PE63 of PE80 of PE100 alsmede de drukklasse mag desgewenst op de verpakking worden aangebracht. 
 
Toepassing en gebruik 
De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor ondergrondse leidingen voor het transport van drinkwater met een temperatuur 

van ten hoogste 35 °C. 

 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering 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. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
•  PLASSON Ltd 
en zo nodig met: 
• Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 


