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100 % voor u

wij maken
graag
een offerte
voor u
• snel
• efficiënt
• nauwkeurig
• vakkundig

kalibratie

100 % voor u
certiﬁcatie voor de beton- en wegenbouw

Deskundig op het gebied van:
betonmortel, mortels,
asfalt, hun grondstoffen en
aanverwante producten
Diensten:
• product- en procescertiﬁcatie
• systeemcertiﬁcatie
(kwaliteit, arbo en milieu)
• VCA
• NL-BSB
• CE conformiteitsverklaringen
• kalibratie

Ir P. Bloklandhuis
Büchnerweg 3
Postbus 150
2800 AD Gouda
Telefoon (0182) 53 23 00
Fax (0182) 57 02 16
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl
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kalibratie van drukbanken
met NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie

Al vele jaren kalibreert BMC drukbanken in de bedrijfslaboratoria
van betonmortel- en mortelbedrijven en de betonwaren- en
prefab beton-industrie. De jarenlange ervaring met kalibratie
gecombineerd met het continu streven naar zowel efficiency als
de best mogelijke meetnauwkeurigheid hebben er voor gezorgd
dat BMC tot de top behoort op het gebied van de kalibratie van
drukbanken. De meetnauwkeurigheid is 0,05% van de gemeten
waarde en dat is bijzonder nauwkeurig.
Sinds augustus 2007 is aan BMC de accreditatie op basis van
NEN-EN-ISO/IEC 17025 verleend door de Raad voor Accreditatie
(RvA-registratienummer K144). De accreditatie geldt voor het
kalibreren van drukbanken conform NEN-EN-12390-4 en NENEN-ISO 7500-1. Ook het meten en beoordelen van de krachtsoverdracht (Annex A van NEN-EN 12390-4) valt daaronder.

100 % voor u

Als aanvulling op de door deze normen vereiste metingen en
controles meet BMC standaard de vlakheid van de drukplaten
en controleert ook de inspeelbaarheid van het bolscharnier
door middel van de carbonproef.
De kalibratie-certiﬁcaten van BMC bevatten alle gegevens en
meetresultaten van de beoordeelde drukbank waarbij per
gecontroleerde belastingsstap tevens de meetonzekerheid
wordt vermeld.
Ook houdt BMC de kalibratietermijn van de drukbank bij zodat
de klant daar geen omkijken naar heeft.
Voor meer informatie: BMC Certiﬁcatie, de heer ing W. Stolk
(telefoon 0182 532300).

