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VERKLARING VAN KIWA 

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 

gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Spanbeton B.V. 
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 

aangegeven merking, bij aflevering voldoen aan ProRail productspecificatie SPC00094                               

"Voorgespannen betonnen dwars- en wisselliggers" versie 004. 

 

 

 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

 

Certificaathouder 

Spanbeton B.V. 

Hoogewaard 207-209 

Postbus 5 

2396 ZG KOUDEKERK A/D RIJN 

Tel.   071 – 34 20 200 

info@spanbeton.nl 

www.spanbeton.nl 

 

  

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• product 
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Voorgespannen betonnen dwars- en wisselliggers 

 

Technische specificatie 

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat 

 

Omschrijving 

 

ProRail tekening 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, bewapend met rughellingplaten 54E1. 

 

414821  

 

Betonnen wisselligger nr 1, lg 2500, bewapend met rugplaten 54E1. 

 

420016  

 

Betonnen wisselliggers met kunststof schroefhulzen Sdü 9 NS.  

 

420149  

 

Betonnen wisselligger nr 1, lg 2500, met kabelsparingen, bewapend met rugplaten 54E1. 

 

420514  

 

Betonnen ligger, lg 2500, met kabelsparingen, bewapend met rughellingplaten 54E1. 

 

420515  

 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, voor spoorwijdte 1450, bewapend met rughellingplaten 54E1. 

 

415473  

 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, voor variabele spoorwijdte 1435-1450, bewapend met 
rughellingplaten 54E1. 

415474  
 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, bewapend met 4 rughellingplaten 
54E1/54E5 t.b.v. remspoorstaven bij energie-absorberende spoorstaven 

420372 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, 
bewapend met rughellingplaten 60E1/60E2 

420799 

Betonnen dwarsligger, bewapend met rughellingplaten 54E1/54E5. 
Voor bevestiging U-profielen compensatielas model 1988 en 2006 

420527 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, bewapend met 4 rughellingplaten 
54E1/54E5. Voor geleide spoorstaven ontsporingsgeleiding 

420774 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, voor spoorwijdte 1440. 
Bewapend met rughellingplaten 54E1/54E5 

420812 

Betonnen dwarsligger, lg 2500, voor spoorwijdte 1445. 
Bewapend met rughellingplaten 54E1/54E5 

420813 

 

MERKEN 

De betonnen dwars- en wisselliggers worden gemerkt conform SPC00094 

Plaats van het merk: op het product conform bijbehorende tekeningen. 

 

Verplichte aanduidingen: 

• Kenmerk fabriek 

• Jaar van productie 

• Code ligger 

 

 

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:  

• Spanbeton B.V. 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

SPC00094/004 Voorgespannen betonnen dwars- en wisselliggers 

 

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij de SPC 

 


