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GENERELT
Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår for certificering, inspektion og godkendelse.
Fælles for alle produktcertificeringer gælder følgende:
Virksomheden skal til hver en tid opfylde de gældende certificeringskrav; herunder ændrede krav
hvad enten disse meddeles af Dancert eller følger af lovgivning.
Hvor certificeringen gælder en løbende produktion, skal produkterne til hver en tid opfylde certificeringskravene og de ydeevner, der deklareres.
Virksomheder må kun udlevere kopier af certifikater i deres helhed. Auditrapporter må ikke udleveres – hverken i helhed eller i uddrag – uden tilladelse fra Dancert.

1.

ARMERINGSSTÅL
Tillæg til pkt. 7:

Der afholdes normalt ordinær audit 4 gange om året, dog 2 gange om året for
grundlagene EN 10080 og DS 13084. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.
Prøver udtaget som led i overvågning (audit testing) skal prøves på et akkrediteret laboratorium. For andre certifikater end EC-certifikater kan
prøvning dog udføres på ikke-akkrediteret laboratorium under overvågning af Dancert, såfremt Dancert bedømmer, at pålideligheden af prøvningsresultaterne ikke svækkes herved,

Tillæg til pkt. 8:

2.

BETONELEMENTER
Tillæg til pkt. 8:

3.

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i den relevante standard.

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i den relevante standard.

BETONVARER
Tillæg til pkt. 7:

Ved certificeringsaudit af Betonrør i henhold til DS/EN 1916 foretages vurdering af førstegangsprøvning som defineret i standardens anneks J.2, ved
Brønde i henhold til DS/EN 1917 som defineret i anneks I.2.
Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet
af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.
Omfang af overvågningsaudit ved certificering af Betonrør i henhold til DS/EN
1916 er herudover som defineret i standardens anneks J.3 + J.4 ved Brønde i
henhold til DS/EN 1917 som defineret i anneks I.3 og I.4.

Tillæg til pkt. 8:

4.

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.

BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON
Tillæg til pkt. 7:

Overvågningen i form af ordinære audit foregår 1 gang om året, med mindre
andet er aftalt. Audit sker normalt anmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra
virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.
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Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.

5.

6.

BYGNINGSKALK
Tillæg til pkt. 7:

Idet bygningskalk er flyttet fra AoC system 2 til AVCP system 2+, overvåges
produktionsstyringen i overensstemmelse hermed. Overvågningen i form af
ordinære audits foregår mindst 1 gang om året. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.

DELMATERIALER TIL BETON
Tillæg til pkt. 7:

Tillæg til pkt. 8:

7.

8.

Overvågningen i form af ordinære audit foregår jf. certificeringsgrundlaget normalt én gang om året. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget gennemgås
mindst 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol gennemgås stikprøvevis ved hver audit, og for så vidt angår cement,
flyveaske og mikrosilica indberettes egenkontrolresultater halvårsvis med omfang og tidspunkt som angivet i skemaet nedenfor. Auditprøveresultater indberettes så snart de foreligger.
Periode (normalt 12 måneder)

Rettidig indsendelse

12 måneder frem til 30. juni
12 måneder frem til 31. december

15. august, samme år
15. februar, efterfølgende år

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.

FÆRDIGBLANDET BETON
Tillæg til pkt. 7:

Overvågningen i form af ordinære audit foregår normalt 2 gange om året, dog
kan auditfrekvensen ved certificering efter DS/EN 206-1 og DS 2426 reduceres
til 1 gang om året når betingelserne angivet i DS 2426 er opfyldt. I henhold til
certificeringsgrundlaget sker audit normalt anmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.

LIMTRÆ, FINGERSKARRINGER OG LVL
Tillæg til pkt. 7:

Overvågningen i form af ordinære audit foregår 2 gange om året, med mindre
andet er aftalt. I henhold til certificeringsgrundlaget sker audit normalt uanmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i
løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
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”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.

9.

MØRTEL
Tillæg til pkt. 7:

Overvågningen i form af ordinære audits foregår mindst 1 gang om året. Alle
produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en
periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis
gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.

Dansk Mørtelkontrols navn og logo kan anvendes. I øvrigt gælder samme betingelser for brug af Dansk Mørtelkontrols navn og
logo som for brug af Dancerts navn og logo.

10.

SAND STEN & GRUSMATERIALER
Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinær audit foregår 1 gang om året, med mindre andet
er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i
løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Virksomheder certificeret i henhold til EN 12620 skal på sine produktdeklarationer angive, hvilke egenskabskrav i EN 12620, der er opfyldt og med hvilken deklareret ydeevne. Opfyldelse af deklareret ydeevne gennemgås stikprøvevis ved hver audit.
For virksomheder certificeret imod DS 2426 punkt 5.2.3.1 gælder følgende:
- Overvågning i form af ordinær audit foregår 1 gang om året, med mindre andet er
aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af
en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.
- For egenskaber hvor det er muligt, demonstreres opfyldelse af krav ved en CPRydeevnedeklaration med reference til EN 12620.
- For egenskaber, der ikke kan deklareres i en CPR-ydeevnedeklaration, demonstreres opfyldelse ved akkrediteret prøvning. Ved førstegangsprøvning udtages prøveemnerne af Dancert. Prøvningen kan dog udføres som ikke-akkrediteret prøvning,
såfremt Dancert bedømmer, at pålideligheden af prøvningsresultaterne sikres på
anden måde. Prøvningshyppigheden fastsættes i henhold til DS/EN 12620:2004,
anneks NB.
Virksomheder certificeret i henhold til DS/EN 13285:2003 Vejmaterialer – Ubundne
blandinger – Specifikation, vejregelrådets udbudsforskrift, April 2018, Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning, skal foretage halvårlig indberetning som følger:

Periode

Rettidig indsendelse

1. januar - 30. juni
1. juli - 31. december

20. juli, samme år
20. januar, efterfølgende år
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Virksomheden skal opretholde registreringer, der demonstrerer hvilke produkter, der
er produceret under henvisning til Dancerts certificering eller med anvendelse af
Dancerts notifikationsnummer el.lign. Disse registreringer skal opretholdes i minimum 6 år.
De kvartalsvise indberetninger skal have et indhold som angivet i bilag C.
For øvrige certifikatindehavere skal der ikke foretages periodiske indberetninger til
Dancert.
Tillæg til pkt. 8:

11.

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7003”. Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s
logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering, som angivet i anneks ZA
i den relevante standard.

SAND TIL FALDUNDERLAG PÅ LEGEPLADSER
Der henvises til supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag, der er udarbejdet som et separat dokument.

12.

13.

14.

STYRKESORTERET KONSTRUKTIONSTRÆ
Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinær audit foregår 2 gange årligt for maskinel styrkesortering og 1 gang om året for visuel styrkesortering, med mindre andet er aftalt. I henhold til certificeringsgrundlaget sker audit normalt uanmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s
logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering, som angivet i anneks ZA
i den relevante standard.

BYGGESTEN AF TEGL OG KALKSANDSTEN
Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet
af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s
logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering, som angivet i anneks ZA
i den relevante standard.

TRÆBASEREDE PLADER (certificeret efter Europæiske standarder)
Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinære audit foregår 2 gange om året. Alle produktkrav
fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3
år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved
hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s
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logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA
i den relevante standard

15.

TRÆBASEREDE PLADER certificeret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
289 af 22/06/1983:
Tillæg til pkt. 7:

Ordinær audit foregår mindst 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Ved
audit udtages prøver til prøvning på et akkrediteret laboratorium. Overvågningsfrekvensen kan dog forlænges, efter aftale om periodiske indberetninger
af kontrolresultater og forøget frekvens for ekstern prøvning på et akkrediteret
laboratorium Audit kan ske uanmeldt. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Mærkningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
producentens navn eller logo
certifikat nummer (TP XYZ)
Formaldehyd klasse E1
Produktionsdato eller produktionsuge og år (F.eks. W104 svarende til uge
10 og år 2004)
Dancerts navn og logo kan anvendes på følgesedlen eller produktet, når:
det klart angives, hvilken produktstandard/klasse produktet opfylder.
det klart angives, hvis produktet ikke opfylder en produktstandard, og derfor ikke er omfattet af certificering, f.eks. med teksten "Leverancen er ikke
omfattet af Dancert's certificering".
Der kan ikke henvises til akkreditering.

16.

PRÆFABRIKEREDE TRÆELEMENTER
Tillæg til pkt. 2:

Indtil der foreligger harmoniseret standard på området, lægges prEN147321:2006 til grund.
Særligt for produkter med mekaniske forbindelsesmidler:
Certificering og overvågning gennemføres ækvivalent med AVCP system 2+.
Særligt for produkter med limede forbindelser:
Certificering og overvågning gennemføres ækvivalent med AVCP system 1.
Såfremt limfugers kvalitet og forskydningsstyrke ikke deklareres prEN 14732-1
Pkt. 5.3 samt annex A, kan dette punkt specifikt undtages fra certifikatet. I
disse tilfælde skal krav i ”Træelementkontrollens Tekniske bestemmelser, 6.
Udgave, Anneks 2 opfyldes.
Til leverancer i Danmark accepteres det, at U-værdi bestemmes i henhold til
DS418.

17.

Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet
af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Det er ikke tilladt at anvende DANAKs
logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.
.

PRÆFABRIKEREDE TRÆSPÆR
Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinære audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet
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af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.
Tillæg til pkt. 8:

18.

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Det er ikke tilladt at anvende DANAKs
logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.

VARMEISOLERINGSPRODUKTER
Tillæg til pkt. 4:

Virksomheder med Keymark-certifikat skal betale et årligt gebyr til Dancert,
CEN/NSB samt til SDG-5 sekretariatet for opretholdelse af Keymark certifikat.

Tillæg til pkt. 7:

Overvågning i form af ordinær audit 2 gange årligt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.
Ved Keymark-certificering gælder desuden ”Keymark Scheme rules”:
Til initial type test skal alle egenskaber prøves på akkrediteret laboratorium.
Termiske egenskaber skal prøves på "registreret laboratorium".
Dancert forestår indberetning af certificerede produkter til SDG-5s database.
Der skal årligt gennemføres "Comparative testing" af varmeledningsevne,

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”. Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s
logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.
Der skal i øvrigt henvises til Dancerts notificering som angivet i anneks ZA i
den relevante standard.
Virksomheder med Keymark-certifikat kan endvidere benytte keymarklogoet i forbindelse med Dancerts registreringsnummer ”004”.

19.

ØVRIGE PRODUKTCERTIFICERINGER
A.

Frivillig certificering imod brandtekniske krav i ETA-godkendelse.

Tillæg til pkt. 2:

Certificering gennemføres i overensstemmelse med principperne gældende for
’system 5’, jf. ISO Guide 67:2004.

Tillæg til pkt. 7:

Der afholdes ordinær audit 1 gang årligt.
Der gennemføres Initial Type Test for alle egenskaber med brandtekninsk relevans. Såfremt der er udført initial type test i forbindelse med opnåelse af ETA,
anses denne prøvning for at være tilstrækkelig, hvis det kan godtgøres, at de
prøvede emner er egnede til at repræsentere den løbende produktion.
Der udtages emner til audit-test af alle egenskaber med brandteknisk relevans
1 gang indenfor hver 3-års periode.
Alle prøvninger skal udføres som akkrediteret prøvning.
Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af
en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis
gennemgås ved hver audit.
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Dancerts navn og logo kan anvendes på følgesedler og/eller produktet sammen med teksten brandegenskaber er certifceret af Dancert.
Der kan ikke henvises til Dancerts akkreditering. Det er ikke tilladt at anvende
DANAK’s logo, og det er ikke tilladt på nogen måde at henvise til DANAK.

B.

EC-certificering af FPC vedrørende vådrumsmembraner imod
ETA-godkendelse.

Tillæg til pkt. 2:

Certificering gennemføres i overensstemmelse med attesteringssystem 2+,
medmindre andet er fastlagt i den relevante ETA.
ETAG 022 samt det danske nationale anneks hertil lægges til grund ved fortolkning af den relevante ETA sammen med relevant vejledning fra Group of
Notified Bodies.

Tillæg til pkt. 7:

Der afholdes ordinær audit 2 gange årligt, medmindre andet er anført i den relevante ETA.
Initial type test, der er udført i forbindelse med opnåelse af ETA, anses for at
være tilstrækkelig, hvis det kan godtgøres, at de prøvede emner er egnede til
at repræsentere den løbende produktion. Virksomheden skal give Dancert de
nødvendige oplysninger for verifikation heraf.
I forbindelse med certificering rekvirerer Dancert kemisk analyse af prøvemateriale anvendt til Initial Type Test. I forbindelse med overvågningsaudit udtages
årligt prøve til verifikation af uændret kemiske sammensætning.
Der udtages i øvrigt ikke emner til audit-test, medmindre dette er krævet i den
relevante ETA.
Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af
en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis
gennemgås ved hver audit.
I tilfælde af, at certifikatet tilbagekaldes, orienterer Dancert det godkendelsesorgan, der har udstedt den relevante ETA.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s logo, og det er ikke tilladt at henvise til
DANAK på anden måde end her angivet. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts
notificering, som angivet i den relevante ETA.

C.

EC-certificering af FPC vedrørende samlebeslag til stålkonstruktioner imod ETA-godkendelse.

Tillæg til pkt. 2:

Certificering gennemføres i overensstemmelse med attesteringssystem 2+,
medmindre andet er fastlagt i den relevante ETA.
ETAG 015 lægges til grund ved fortolkning af den relevante ETA sammen med
relevant vejledning fra Group of Notified Bodies.

Tillæg til pkt. 7:

Der afholdes ordinær audit 2 gange årligt, medmindre andet er anført i den relevante ETA.
Initial type test, der er udført i forbindelse med opnåelse af ETA, anses for at
være tilstrækkelig, hvis det kan godtgøres, at de prøvede emner er egnede til
at repræsentere den løbende produktion. Virksomheden skal give Dancert de
nødvendige oplysninger for verifikation heraf.
Der udtages i øvrigt ikke emner til audit-test, medmindre dette er krævet i den
relevante ETA.
Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af
en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis

Supplerende bestemmelser for produktcertificering

Side

8 af 8

Udg.

12

gennemgås ved hver audit.
I tilfælde af, at certifikatet tilbagekaldes, orienterer Dancert det godkendelsesorgan, der har udstedt den relevante ETA.
Tillæg til pkt. 8:

Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:
”Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001”.
Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s logo, og det er ikke tilladt at henvise til
DANAK på anden måde end her angivet. Der skal i øvrigt henvises til Dancerts
notificering, som angivet i den relevante ETA.

D.

Certificering af svejseprocesser for stålkonstruktioner.

Tillæg til pkt. 2:

Certificering gennemføres i overensstemmelse med ISO 3834-1, -2, 3 eller 4
iht. kundens ansøgning.

Tillæg til pkt. 7:

Der afholdes ordinær audit 1 gang årligt, medmindre andet aftalt.
Der udtages ikke emner til prøvning.
Alle krav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Der kan ikke henvises til Dancerts akkreditering
Det er ikke tilladt at anvende DANAK’s logo, og det er ikke tilladt at henvise til
DANAK på anden måde.

