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INSTALI.ATEUR EEKWAAM VOOR HET UITVOEREN VAN NA-ISOTAnE VAN SPOUWMUREN

MET IN.SITU ISOTATIEPRODUCÍEN
BCCA

verklaart dat het bedrijf

ISOLATIËWERKEN TINSSEN BEST BV
Postbus 19

NI-.5680 AA

BEST

de nodig€ maatregelen tÍeft, overeenkomstig het toepassln8sreglement TRA BAI'552 t.e-nr. 555, om te bewerkste ligen dat er
vertrouwen kan bestaan in de doorlopênde bekwêamheid, de werkwijze en de organisatie van het bedrijf om de na isolatie van
spoLrwmuren met in-situ isolatieprodlcten uit te voer€n/ in overeenst€mming met de voorschriften van de ATG 1212897 {HR++
Íermoparek), ên dus impllciet volg€ns STS 71-1 en de WTCB Technische voorllchting 246.
Dit certificaat heeft betrekklng op één of meerdere ;n een technkche goedk€u.ing, ATG, beschreven syste{e)m{en) el] vereist o.a.

dat het bedriif beschikt over één of meêrderê sekwallflceerde personen beast met de voorafsaande inspectie van de
bouwplaats en bekwanre uitvoerders. Het ATG certificaat wordt toegekend op basis van een toelatingsonderzoek en een
toezicht, b€staande uit een jaarljkse ardlt van het zelfconkolesysteem van het bedr'jl reselmatige steekp.oefmatige
inspectiebezoeken aan verscheidene bouwplaatsen {ten minste 4 per tewerksestelde ploeg) en monsterneminsen op de
bouwplaais voor controleproeve n in een extern laboratorium.
De inslallateur bekomt

geef recht op hei gêbruik van het ATG beeldmerk. maar mag in alle met de na Èolarie van spouwmuren

met in sltu isolatieproducten verband houdende docLrmentatie verwijzen naar onderhavig ATG-certificaêt, zolang dit ge dig

Ís.

De seldisheidsperiode van dit certificaat stemt ovêreên met de seldisheidsperiod€ van bovenvermêlde t€chnische
goedkeuring(en), ATG, zolang er voldaan wordt aan de certiíicatieÍegels/ m.b.t. dê aansewende uitrustinsen, technieken,
syÍemef ên producten, h€t bestand van gekwa ifjceeÍde uitvoerders en personef belast met de voorafgaande inspectie van de
bouwp aats en de implementatie vàn de vereiste kwaliteitsprocessen. De iijst van geldigê ATG certificaten voor insta iateurs en
dê uitrusung die door de installat€!r aangewend mag worden wordt permanent gêact!aliseerd en gepub iceerd op de websites
van de BUtgb {www.b!tsb.be)en BccA (www.bcca.be).
Onderhavig certiflcaat geeft toegang

tot h€t afeveren van conformiteltsverklaringen met de

5TS 71

1 op

basis van het

b€wakingssysteem,lngericht door BCCA ln het kadervan d€ Butsb.
De certificat:e vermindert in geen geval de verantwoordelijkheíd van de ontwerper, de b€stekschrijver, de installateur en het
controlebureau voor zover betrokken bij lndividuele werken.
Opgemaakt te Brussel, op 5 oktober 2012.
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