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Certificaathouder
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8431 HG Oosterwolde
T: +31 (0)516 568 568
E: verkoop@panelenholland.nl
I: www.panelenholland.nl

Verklaring van SKG-IKOB
Dit certificaat is op basis van SKG-IKOB-Kwaliteitseisen 3103: 04-04-2013 afgegeven conform het vigerende
Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
SKG-IKOB verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde vakvulling:
IBW paneel, met OF zonder ≥ P4A beglazing
geleverd onder logo / merk:
Q Panelen Holland
geleverd onder typeaanduiding(en) en/of artikelnummer(s):
SWDR 202230 , SWGLAS 202297 , SWKNST 202298 , SWMET 202299
geschikt is om toegepast te worden als inbraakwerende vakvulling mits het bovenstaand afgebeelde merkteken van
SKG-IKOB onuitwisbaar op het product is aangebracht.
Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT
Panelen Holland BV
Nummer: SKGIKOB.011961.02.NL

blad 2 van 2

1.
IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het productlogo/ naam en de klasseaanduiding (conform tabel 1) van de mate van inbraakwerendheid en/of letselveiligheid.
De identificatie wordt uitgevoerd door middel van etsen, stralen, graveren, printen of een sticker en als volgt zijn opgezet:

2.
ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Industrieel vervaardigde IBW paneel, met OF zonder ≥ P4A beglazing toegepast als inbraakwerende vakvulling.
3.
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Samenstelling:
Buitenplaat: plat stuk materiaal, dikte ≥ 0,7 mm, het volledige paneeloppervlak dekkend.
PUR/Promatect/Steenwol/VIP/XPS/EPS: ≥ 20 mm Gezet aluminiumplaat: dikte: 1,5 mm en 2,0 mm indien
glasvulling toegepast PUR/Promatect/Steenwol/VIP/XPS/EPS: ≥ 20 mm Binnenplaat: plat stuk materiaal, dikte ≥
0,7 mm, het volledige paneeloppervlak dekkend.
Bevestiging:
Paneel in de sponning: Glaslatten t.b.v. kunststof: 4,2x38 mm, ≤ 100 mm uit de hoeken, h.o.h. ≤ 300 mm
Glaslatten t.b.v. hout: 4,5x45 mm, ≤ 60 mm uit de hoeken, h.o.h. ≤ 180 mm; (IBW)Glaslatten t.b.v. aluminium
behoeven niet geschroefd te worden
4.
MONTAGE
De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift
met de volgende versie: Middels QR-code op de verpakking: _2020-06 - Montagevoorschrift IBW-paneel versie: 2020-06 Montagevoorschrift (VLOD)-(GLAS)-IBW-paneel.
Opmerking 1:
In situaties waarbij inbraakwerende beglazing wordt toegepast in gevelelementen die aan een inbraakwerendheidsklasse conform NEN
5096 of EN 1627 dienen te voldoen, dient de beglazing gemonteerd te worden in gevelelementen die aantoonbaar voldoen aan de
betreffende inbraakwerendheidsklasse conform deze normen. Tijdens de montage dienen tevens de richtlijnen uit NPR 3577 aangehouden
te worden.
Opmerking 2:
Bij letselveilige beglazing dient minimaal de te verwachten stootzijde, de “risicozijde”, te beschikken over prestaties ten aanzien van
letselwerendheid.
5.
PRESTATIES
De prestaties ten aanzien van letselveiligheid en/of inbraakwerenheid van het product zijn als volgt:
Tabel 1
Productnaam

Prestaties
Inbraakwerendheid

Letselveiligheid

IBW paneel, met OF zonder ≥ P4A
beglazing

Toelichting:
Voor de exacte betekenis en onderbouwing van de in tabel 1 vermelde klasse-aanduidingen wordt verwezen naar de SKG-IKOB
Kwaliteitseisen 3103.
Letselveilige en/of inbraakwerende vakvullingen overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan de eisen van de SKG-IKOBKwaliteitseisen 3103 en leveren, mits toegepast overeenkomstig het door de certificaathouder geleverde montagevoorschrift, een bijdrage
aan de (sociale) veiligheid.
6.
WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde producten of:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 identificatie conform de specificatie in dit certificaat op de producten is aangebracht;
 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
 voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.
Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de
houder van dit certificaat en zonodig met SKG-IKOB.

