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SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Frencken is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. De 
producten voldoen aan professionele kwaliteitsnor-
men en zijn gekeurd door de gebruikelijke testinsti-
tuten. Zo zijn alle relevante producten van Frencken 
voorzien van het KOMO-keurmerk.

UITGELICHT

Houd codes zichtbaar!

KWALITEITSBORGING

Het is voor de meeste klanten niet eenvoudig om te beoordelen of een 
lijm aan de kwaliteitseisen voldoet. Het is dan ook aan Frencken en haar 
medewerkers om te borgen dat de producten, zowel bij de ontwikkeling 
als bij de reguliere productie, aan de gestelde eisen voldoen.

Bij de ontwikkeling worden de producten uitvoerig getest. Zowel in 
het laboratorium van Frencken in Weert alsook in het laboratorium 
van Soudal in Turnhout. Indien voorgeschreven worden producten 
ook extern getest.

Na de ontwikkelingsfase worden er specificaties vastgelegd waar 
de producten aan moeten voldoen. Vervolgens worden testmethodes 
vastgelegd om de producten direct na productie te testen. Pas na 
goedkeuring van het laboratorium worden de producten afgevuld. 
Op deze manier is geborgd dat alle producten aan de gestelde 
eisen voldoen.

Elke verpakking bevat een code die aan een productiecharge 
gekoppeld is. Zo kan worden nagegaan welke grondstoffen er 
gebruikt zijn (op partijniveau), wanneer er geproduceerd is en 
door wie en wat de uitslagen van de laboratorium testen waren. 

De monsters zijn de referentie in geval er naderhand vragen 
gesteld worden. Bovenstaande werkwijzen zijn geprotocol-
leerd en gelden tevens als basis voor het ISO certificaat. En 
worden periodiek door onafhankelijke, externe deskundigen 
gecontroleerd.

Het verzoek geldt dan ook voor elke afnemer van Frencken pro-
ducten om de codes zichtbaar te houden. Ook het noteren van de 
codes bij in gebruik name kan in een later stadium helpen bij het 
zoeken naar oorzaken en oplossingen.


