VENTURA

dakleer
zingum

Zingum 470K14 Getalkt 6 meter
Uiterlijke bovenzijde
Talk

Coating bovenzijde

APP gemodificeerd bitumen

Type inlage

Polyester-glascombinatie

Coating onderzijde

APP gemodificeerd bitumen

Toepassingen

Zingum plus 470K24 is een hoog kwalitatief komo gecertificeerde
rol, welke kan worden toegepast als toplaag op vrijwel alle
dakconstructies: platte en hellende daken, bij nieuwbouw en
renovatie. Het materiaal laat zich eenvoudig verwerken als brandrol.

Certificaten

KOMO attest: ATT-663/2, KOMO productcertificaat: CTG-663/6,
Conformiteitsverklaring volgens BRL1511 deel 1 en deel 2 .

Levering

Zingum 470K14 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag

Zingum 470K14 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en
vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de
opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Informatie op de rol

Productnaam, rol afmetingen/dikte, keurmerken.

Product:

Artikelcode:

Zingum 470K14 Getalkt 6 meter

4369979

VENTURAholland b.v.

VenturaHolland BV
De Weegschaal 11
5215MN
‘s-Hertogenbosch
www.venturaholland.nl
info@venturaholland.nl
073-6900162

KOMO® productcertificaat
SGS INTRON Certificatie B.V.
Venusstraat 2
Postbus 267
4100 AG CULEMBORG
T: +31 (0)88 21 45 133

ZINGUM

Nummer:
CTG-663/6
Uitgegeven:
2017-03-30
Geldig tot:
Onbepaalde tijd
Vervangt:
CTG-663/5
d.d. 2016-06-22

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen

www.sgs.com/intron-certificatie

Certificaathouder:

Zinkunie B.V.
van Salmstraat 46
5281 RS BOXTEL
Nederland
Telefoon +31 (0)411 68 83 39
Telefax +31 (0)411 68 83 43
E-mail
info@zinkunie.nl
Website www.zinkunie.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat voor ZINGUM is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 “baanvormige
dakbedekkingsystemen” en deel 2 d.d. 2015-06-22 “specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van
(gemodificeerd) bitumen” en het KOMO attest ATT-663/2 d.d. 2017-03-30 afgegeven conform het SGS INTRON
Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.
Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij ZINGUM worden periodiek
gecontroleerd. Op basis daarvan spreekt SGS INTRON Certificatie B.V. het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:
•

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt
aan de daaraan gestelde eisen.

•

De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen
van ZINGUM met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde ZINGUM bij aflevering
overeenkomt met de in dit KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificatie en producteigenschappen,
mits de ZINGUM voorzien is van het KOMO® merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.

Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager

Gebruikers van dit KOMO productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit
document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie
Dit certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Dit KOMO productcertificaat bestaat uit 1 voorblad, 2 bladzijden.
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Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

