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HOUTCONSTRUCTIES

Producent

Traas Building-Care
Rangeerstraat 2A
4431 NL'S-GRAVENPOLDER
Tel. (0113) 63 97 60
Fax (01 13) 63 90 07
E-mail: info@traas.nl
Website: http://www.traas.nl

Verklaring van SKH
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1706, "D.m.v. kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde
houtconstructies" d.d. 09-09-2010, afgegeven door SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde gecertificeerde
verlengde/herstelde houtconstructies bij voortduring aan de in dit prlductcertificaat vastgelegde technische specificatie
voldoen, mits zij voozien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO@-merk op een wijze als aangegeven in dit
productcertificaat.

Voor SKH drs. H.J.O. van Doom, directeur

Gebruikers van productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Dit productcertificaat bestaat uit 4 bladzijden.
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D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING
VERLENGDE/H ERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Ondenrtrerp
Door middel van kunsthars en glasvezelwapening verlengdeiherstelde houtconstructies met het'Hout epoxy
TR13'-Systeem geschikt voor toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN-335-1

1.2 Merken
De verlengde/herstelde houtconstructies worden duidelijk gemerkt met:
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- projectnummer. lYOl
1.3 Uitvoering

Na het veruuijderen van aangetaste delen van houtconstructies worden deze met behulp van een
kunstharsmortel in de oorspronkelijke c.q. gewenste vorm en afmetingen teruggebracht nadat staven van
glasvezel versterkte polyester in vooraf aangebrachte gaten zijn aangebracht tèr versterking van de verbinding
tussen de kunsthars en het gezonde hout en als wapening van het kunstharsgedeelte.

Constructieve reparaties zullen te allen tijde met constructieve berekeningen moeten worden onderbouwd. Voor
cosmetische reparaties (b.v. oppervlakte-herstel) zijn constructieve berekeningen niet van toepassing.

Het aantal staven, de positie van de staven en de hoek waaronder de staven worden aangebracht verschilt per
constructie en vloeit voort uit de berekening van de constructeur.

1.4 Materialen

1.4.'l Glasvezelversterkte staven
De staven zijn opgebouwd uit onverzadigde polyesterhars en een glasvezelwapening en voldoen aan de eisen
gesteld in de NEN-ISO 3597.

'1.4.2 Kunstharsmortels
De kunstharsmortels bestaan uit een twee-componentenhars op basis van epoxy. De samenstelling van de hars
moet aan de bij de certificatie-instelling bekende samenstelling voldoen. Door onderzoek is aangetoond dat de
mortel voor het beoogde doel geschikt is..

1.4.3 Toeslagstoffen
De toeslagstoffen voldoen aan NEN-EN 13139:2002. Het ovendroge product dient in vochtdichte verpakking tot
verurerking te worden bewaard. De samenstelling van de toeslagstoffen moet aan de bij de certificatie-instelling
bekende samenstelling voldoen.
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D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING
VERLENGDE/H ERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES

2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

2.1 Houtvochtgehalte
Het houtvochtgehalte van het hout in de zone waarin de staven worden geplaatst bedraagt ten hoogste
20% (mlm).

2.2 Hout
Het gedeelte van het hout waarin de staven worden geplaatst dient vrij te zijn van aantasting door
houtrotverwekkende schimmel. Dit gedeelte van het hout kan in overleg met de producent worden
verduurzaamd met een daarvoor toegelaten middel. Bij het herstel van mechanische beschadigingen dient al
het verzwakte hout te worden verwijderd.

2.3 Omgevingstemperatuur
De minimum omgevingstemperaturen voor het veruverken van de kunstharsmortel bedraagt 7 oC.

2.4 Plaatsing van de staven
De afstand tussen de buitenzijde van de houtconstructie en de parallel aan de lengterichting van het hout
geplaatste staven bedraagt ten minste drie maal de diameter van de staven.

2.5 Onderlinge afstand van de staven
De afstand tussen de staven onderling bedraagt ten minste drie maal de diameter van de staven.

2.6 Hechting van de staven
Voor het verkrijgen van een goede hechting tussen staven en hout moeten ontluchtingskanalen worden
aangebracht.

2.7 Overmaat diameter van de boorgaten
De overmaat van de te boren gaten ten opzichte van de diameter van de staven bedraagt maximaal 8 mm.

3 PRESTATIES
lndien de verlengde eniof herstelde constructie is uitgevoerd op basis van constructieve berekeningen gelden
de onderstaande prestaties.

3.í Sterkte van de verlengde en/of herstelde constructie
Aangetoond dient te worden dat de constructie in de nieuwe situatie, na verlenging en/of herstellen, de geëiste
prestatie levert (dat wil zeggen de lokaal werkende krachten en momenten kan opnemen).Voor de constructieve
berekeningen wordt gebruik gemaakt van de berekeningsmethode zoals bekend bij en goedgekeurd is door de
attesterings-/certificerings-instelling. De sterkteklasse van de herstelde constructie wordt bereikt doordat de
buigsterkte en afschuifsterkte per aangebrachte glasvezelstaaf bekend zijn. De gewenste sterkteklasse wordt
berekend afhankelijk van het aantal toe te passen glasvezelstaven. De berekeningen zijn erop gebaseerd dat de
nieuwe situatie in ieder geval, na verlenging en/of herstellen ten opzichte van de oude situatie ten minste
dezelfde prestatie levert.

3.2 Sterkte bij brand van de verlengde en/of herstelde constructie
De sterkte bij brand van de verlengde en/of herstelde constructie bepaald volgens NEN-EN 13501-2 geeft een
brandwerendheidclassificatie op bezwijken van de verlengde en/of herstelde bouwconstructie R45.
Uitvoering van de EN 'l 363-3, conform NEN-EN 13501-2 resulteerde in een tijd tot bezwijken van 54 minuten.
De nieuwe situatie levert in ieder geval, na verlenging en/of herstellen ten opzichte van de oude situatie ten
minste dezelfde prestatie.

3.3 Bijdrage tot brandvoortplanting van de verlengde en/of herstelde constructie
De minimale brandklasse van de verlengde en/of herstelde constructie bepaald volgens NEN-EN 13501-1 is
klasse D of Dr.

3.4 Rookdichtheid
De rookdichtheid van de verlengde en/of herstelde constructie bepaald volgens NEN-EN 13501-1 geeft voor de
beperking bij het ontstaan van rook resulteert in een minimale rookklasse s1n of s2.
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D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING
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4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

4.1 Bij oplevering inspecteren 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.

lndien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen
met:

Traas Building-Care

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159,6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 412610 Website: http://www.skh.org

4.2 Productcertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van
het volledige productcertificaat.

4.3 Toepassing en gebruik
Transport, opslag en veniverking doen uitvoeren overeenkomstig de venruerkingsvoorschriften die in dit
productcertifi caat zijn opgenomen.

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

lndien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatÍe van toepassing is mogen de
uitspraken in dit SKH'KOMO@ productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de'CE-màrkering op dat
bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverkàriig.


