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De B.V.H.B. staat in voor het beheer van een homologatiesysteem voor
houtverduurzamings- en -afwerkingsproducten, dat steunt op hun
bewezen prestaties.
Dit artikel geeft een overzicht van het huidige systeem dat vier
productgroepen onderscheidt, elk gekenmerkt door een eigen
homologatiecode.

A-, B-, en C-codes
Het huidige systeem onderscheidt vier productgroepen, elk gekenmerkt door
een eigen homologatiecode: de A-codes voor de producten bestemd voor de
verduurzaming van timmerhout, de B-code en de C-codes voor de producten
bestemd voor schrijnwerkhout en tenslotte de D-codes voor de curatieve
producten.

A voor timmerhout
De A-homologatiecodes (timmerhout) zijn onderverdeeld in 5 categorieën, die
elk overeenstemmen met één van de vijf biologische risicoklassen bepaald
door de Europese norm NBN EN 335.

D voor curatieve producten
Homologatiecode D (curatieve producten) onderscheidt een categorie D1
(insectenwerende werking) en een categorie D2 (schimmelwerende werking).

B en C voor schrijnwerk
Tot 2002 was het homologatiesysteem van producten voor de behandeling van
buitenschrijnwerk onderverdeeld in vier categorieën: de B-code staat voor
producten met een uitsluitend insectenwerende werking, bestemd voor de
bescherming van bepaalde houtsoorten die gevoelig zijn voor de aantasting
door insecten binnen de woning (risicoklasse 1); de C1-code geeft aan dat het
gaat om een verduurzamingsproduct dat schrijnwerkhout beschermt tegen de
aantasting door insecten en schimmels, alsook tegen verblauwing (risicoklasse
3); de C2-code geeft aan dat het gaat om een afwerkingsproduct dat hout
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voor buitenschrijnwerk (risicoklasse 3) kan beschermen tegen de aantasting
door schimmels en verblauwing, alsook tegen klimaatomstandigheden; de
code CTOP ten slotte is voorbehouden voor afwerkingsproducten die hout voor
buitenschrijnwerk beschermen tegen verblauwing (risicoklasse 3) en tegen
klimaatomstandigheden.

C3: tegen verblauwing
Sinds dit jaar heeft de B.V.H.B. aan de productengroep voor buitenschrijnwerk
een C3-categorie toegevoegd voor de homologatie van een nieuw type
producten, nauw verwant met het C2-type, maar dat buitenschrijnwerkhout
hoofdzakelijk beschermt tegen verblauwing (risicoklasse 3).
Dankzij deze uitbreiding van het homologatiesysteem van producten voor de
behandeling van schrijnwerkhout kan nu een vollediger gamma bestreken
worden van commerciële producten, met afnemend biocidegehalte (C1 C2 C3
CTOP); dit verzekert een vlotte overgang van houtverduurzaming naar
houtafwerking met doelgerichte biocide werking. Kiezen voor een product dat
geschikt is voor de beoogde toepassing is een milieuvriendelijke houding. Het
feit dat een houtbeschermingsproduct gehomologeerd is, betekent dat het
efficiënt is. BVHB-code en homologatienummer zullen dan ook steeds op de
verpakking vermeld staan, bij het nummer van de verkoopvergunning. U kan
dit steeds nagaan om een verantwoorde keuze te maken.

Voor meer info
Belgische Vereniging voor Hout Bescherming : Tel. +32 (0)2 238 97 72
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