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Bloem Sealants maakt met milieu- en kwaliteitslabels op
verpakkingen in één oogopslag duidelijk, welke producten in
welke klasse vallen. Hierbij treft u in alfabetische volgorde een
uitleg aan over de verschillende keurmerken, evenals een
overzicht van door Bloem Sealants behaalde productcertificaten.

French VOC regulation
Deze Franse verordening werd in 2011 gepubliceerd als verplichte
etikettering voor binnenshuis toegepaste bouwproducten zoals
vloer- en wandbekledingen, verven, lijmen en kitten. De emissieklassen worden op basis van emissietests weergegeven.
Indoor Air Comfort
Eurofins heeft met “Indoor Air Comfort” een innovatieve tool
waarbij het certificaat aangeeft dat een product voldoet aan
richtlijnen met een lage VOC-uitstoot. Deze gelden voor bouwproducten van alle relevantie Europese specificaties. Het hoogste
niveau “Indoor Air Comfort GOLD" laat zien dat er voldaan wordt
aan alle specificaties zoals vrijwillig opgesteld door biologische
keurmerken en gelijke richtlijnen binnen de EU.

®

Blue Angel
The Blue Angel is een label geïnitieerd door de Duitse overheid
en door een onafhankelijke jury aan producten toegekend, die
milieuvriendelijker zijn dan andere, die hetzelfde gebruik dienen.
Het is bedoeld om de consument te helpen bij aankoopbeslissingen.
BREEAM
BREEAM is een keurmerk dat al enige jaren voor de bouw
wordt uitgereikt. Het staat voor Building Research Establishment
Environmental Assessment Method. De oorspronkelijk Engelse
richtlijnen zijn met behulp van diverse partijen in de bouw
aangepast aan de Nederlandse situatie. Met BREEAM worden
milieuaspecten beoordeeld op basis van een vijfpuntenschaal.
Van energie- en waterverbruik tot procesmanagement, en van
vervuiling tot bouwmaterialen.
DUBOKEUR ®
Dubokeur bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of
interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest
milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de
hand van een milieukundige levenscyclus analyse, gemaakt
door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
(NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen.
Emicode
De EMICODE is in de kitbranche het bekendste milieuteken
waarbij de emissie-eigenschappen van verschillende bouwmaterialen worden beschreven. We kennen de klassen van EC
1 Plus tot en met EC 3. (gerangschikt volgens de toenemende
emissie hoogte). Van belang zijn de klassen EC1 Plus (extreem
lage emissie-uitstoot) en de EC1 (zeer emissie-arm). EMICODE
wordt door een onafhankelijk instituut steekproefsgewijs getest.
FDA Approval
De Food and Drug Administration, (FDA), is het agentschap van
de federale overheid van de Verenigde Staten, dat de kwaliteit
van o.a. voeding, bloed, medicijnen en cosmetica controleert.
De FDA zorgt ervoor dat de regels in de Public Health Service
Act worden nageleefd. Vooral de productie van medicijnen is in
de Verenigde Staten aan zeer strenge regels onderhevig, die
tevens gelden voor bedrijven die naar de VS willen exporteren.

ISEGA
Isega is een testinstituut dat analyses uitvoert om na te gaan of
bepaalde producten geschikt zijn bij voedselcontact. Dit gebeurt
vanaf het productieproces tot en met het eindproduct. Zij testen
alle producten op migratie naar de inhoud van verpakking en
voedselveiligheid. Als het product na alle testen veilig is bevonden
krijgt deze het ISEGA certificaat.
KOMO / SKH
Een KOMO-productcertificaat geeft aan dat een product zoals o.a.
bouwelementen en -systemen, en kitten en lijmen overeenkomen
met hun technische specificaties en voldoen aan de vermelde
eisen en/of beoordelingsrichtlijn. In de verklaring wordt vermeld
dat de ‘essentiële’ kenmerken, zoals de geharmoniseerde
Europese productnorm die beschrijft, voldoen aan de gestelde
eisen, mits getest door een geaccrediteerde certificatie instelling.
LEED v4
(Leadership in Energy and Environmental Design) is een
internationaal certificeringssysteem voor groene gebouwen, dat
externe verificatie biedt hoe een gebouw of community is
ontworpen en gebouwd met behulp van strategieën gericht op
het verbeteren van prestaties die er het meest toe doen:
energiebesparing, water efficiëntie, vermindering van CO2uitstoot, verbeterde kwaliteit van het binnenmilieu, beheer van
hulpbronnen en gevoeligheid voor hun effecten.

Relevante productcertificaten
Cleanseal FDA
FDA Approval: CFR 21 § 177.2600 (RE 15/06395)
Easyseal XPS
KOMO vlgs BRL2801, Indoor Air Comfort GOLD, Emicode EC1Plus, Belgian VOC Regulation, BREEAM, Blue Angel, French
VOC Regulation, LEED v4, BREEAM INT. + NOR .
EPDM-Sealer
KOMO/SKH vlgs. SKH BRL2803
MSP-20 Sealer
KOMO/SKH vlgs. BRL2803, Emicode EC1-Plus
MSP-Allround
KOMO/SKH vlgs. BRL2803, ISEGA Certificaat voedselveiligheid
MSP-Hightack
Indoor Air Comfort Gold, Emicode EC1-Plus, Belgian & French
VOC Regulation, BREEAM, Blue Angel, LEED v4
MSP-Oneseal
KOMO vlgs. BRL2801, Indoor Air Comfort GOLD, Emicode EC1Plus, Belgian & French VOC Regulation, BREEAM®, Blue Angel,
LEED v4
Renoseal
DUBOKEUR, Indoor Air Comfort Gold, Emicode EC1-Plus, Belgian &
French VOC Regulation, BREEAM, Blue Angel, LEED v4
Silicon FGS-25
Indoor Air Comfort Gold, Emicode EC1-Plus, Belgian & French
VOC Regulation, Italian CAM, BREEAM, Blue Angel.
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Onze specificaties zijn gebaseerd op de laatste stand der techniek en naar beste weten opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Daar toepassingen en omstandigheden tijdens het gebruik
buiten onze beoordeling vallen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen. De gebruiker is niet ontheven van de noodzaak om eigen tests uit te voeren voor de beoogde toepassing.
Als gevolg van de verschillende materialen, verwerkingsmethoden en lokale factoren waarop wij geen invloed kunnen hebben, kan geen garantie worden aanvaard. Eigen beproevingen zijn doorslaggevend.
Op onze aanbevelingen, instructies en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Bloem Sealants BV van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

