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Verklaring van SKH 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2802 ‘Voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband’ d.d. 28-04-2017, 
afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband 
worden periodiek gecontroleerd.   
 
Op basis daarvan verklaart SKH dat: 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde voegdichtingsmaterialen:  
geïmpregneerde PU-schuimband bij aflevering voldoet aan: 

- de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 
- de in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen. 

Mits het voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze zoals 
aangegeven in dit productcertificaat. 
 
Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Het productcertificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: 
http://www.komo.nl. 
 
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit productcertificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: http://www.skh.nl.  
 
Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeeld is: 

• kwaliteitssysteem 

• product 

Periodieke controle 
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VOEGDICHTINGSMATERIALEN GEÏMPREGNEERDE  
PU-SCHUIMBAND ‘ProOne BG1 schuimband’ 

1 PRODUCTSPECIFICATIE 

1.1 Algemeen  
Geïmpregneerde opencellige polyurethaan schuimband, bestemd voor toepassing in gevels om het indringen 
van water, slagregen en wind in de voeg te verhinderen en de luchtstroming te verminderen. Voegbanden 
worden in gecomprimeerde vorm geleverd. 

1.2 Technische specificaties van het product 

1.2.1 Tabel 1 Indeling van de schuimbanden 

Eisen Bestendigheidsgroep 

Buitentoepassing 

BG 1 BG 2 

UV bestendigheid voegmateriaal Hoog Matig 

Slagregendichtheid Hoog Matig 

Luchtvochtigheid Langdurig Langdurig 

1.2.2 Afmetingen 
De afmetingen van de bandbreedte en -dikte zijn door de fabrikant opgegeven, zie tabel 2. Voor afmetingen  
≤ 20 mm is de toegestane maatafwijking, bepaald volgens NEN-EN 823 10%, voor afmetingen > 20 mm is de 
toegestane maatafwijking 5%.  
 
Tabel 2 Band afmetingen 

Type Band Bandbreedte 
(mm) 

Voegbreedte 
(mm) 

10/2 10 2 

10/3 10 3 

15/3 15 3 

20/4 20 4 

30/6 30 6 

1.2.3 Volumieke massa 
De waarde van de volumieke massa moet meer zijn dan 90% van de gedeclareerde volumieke massa. 

1.2.4 Slagregendichtheid 
Bepaald conform DIN 18542: paragraaf 8.4 voldoet het voegband aan de eisen voor klasse BG 1. 

1.2.5 Luchtdichtheid 
Bepaald conform DIN 18542: paragraaf 8.2, voldoet het voegband aan de eisen voor klasse BG 1. 

1.2.6 Vlekvorming en aantasting bouwmaterialen 
Bepaald conform DIN 18542: paragraaf 8.7, is het voegband toe te passen in combinatie met onderstaande 
ondergronden: 
- grindbeton; 
- kalkzandsteen; 
- baksteen; 
- geschilderd hout; 
- gecoat staal; 
- UPVC; 
- gecoat aluminium; 
- verzinkt staal. 
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1.2.7 Bestandheid tegen temperatuurwisselingen 
Bepaald conform DIN 18542: paragraaf 8.5 voldoet het voegband aan de gestelde eisen. 

1.2.8 UV bestendigheid 
Bepaald conform DIN 18542: paragraaf 8.6 voldoet het voegband aan de gestelde eisen. 

1.2.9 Waterdampdoorlatendheid 
De waterdampdoorlatendheid is ≤ 0,5 m, bepaald conform § 8.9 van DIN 18542.  

2 MERKEN 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elke product zijn 
aangebracht: 
- beeldmerk KOMO; 
- certificaatnummer 33406;  
- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
- productiedatum of codering; 
- type aanduiding. 
 

3 WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de merken en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen 
met: BMN Bouwmaterialen en zo nodig met: de certificatie instelling SKH. 

3.1 Productcertificaat 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van 
het volledige productcertificaat, alsmede de bijbehorende schriftelijke instructie voor de afnemers.  

3.2 Toepassing en gebruik 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de 
certificaathouder. 

3.3 Geldigheidscontrole 
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.nl.

 

 


