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Beschermingssystemen op minerale ondergrond  
ten behoeve van afvalwatertoepassingen 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Incafin N.V.  
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder “Merken” 
aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan  
 
Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K19006: “Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve 
van afvalwatertoepassing“ d.d.2020-03-10. 
 
 
 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

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

Onderneming 

Incafin N.V.  

Iepersestraat 59 

8500 KORTRIJK 

België 

Tel. +32 (0)5 677 59 81 

Fax +32 (0)5 677 59 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

NL.Kiwa.info@Kiwa.com 

www.kiwa.nl 
Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van: 
• kwaliteitssysteem 
• product 
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Beschermingssystemen op minerale ondergrond  
ten behoeve van afvalwatertoepassingen 
 

 

Productspecificatie 
Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van afvalwatertoepassingen conform BRL-K19006. 
 
Dit certificaat heeft betrekking op de volgende producten: 
• Incaline – vezelversterkte solventvrije epoxyhars. 
• Leverbaar onder dit certificaat in de kleuren beige en grijs. 
 
Toepassing en gebruik 
Het product is geschikt om toegepast te worden als beschermingssysteem in afvalwaterinstallatie met een maximale  
Bedrijfstemperatuur van 70oC. 
 
Merken 
De producten worden gemerkt met het woordmerk Kiwa. 
 
Plaats van het merk  
De producten worden op de verpakking gemerkt. 
 
Verplichte aanduidingen 
• fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
• productiedatum of -codering; 
• type aanduiding 
 
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:  
• Incafin N.V 
en zo nodig met: 
• Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

 


