
Over Normec Product Testing
Het Belgische laboratorium Servaco is in 2018 
overgenomen door Normec Group en levert samen met 
VITO wereldwijde nalevingsrapporten voor alle relevante 
productemissietestvereisten.

Wat maakt ons uniek?
  Normec Product Testing verleent een volledige 

dienstverlening aan (bouw)materiaalfabrikanten.
    Een uniek portfolio van wereldwijde accreditaties  

en erkenningen, waardoor wij gecombineerde  
EU- en US-testprogramma’s kunnen aanbieden.

   Wij zijn het enige UL-erkende testlaboratorium  
van een derde partij in Europa dat emissietesten  
met Greenguard-certificering uitvoert.

     Onze experts bieden een integrale aanpak van 
productemissietesten, productinhoudtesten, 
productgeurtesten, blootstellingsmodellering,  
IAQ-testen en LCA / EPD.

  Elk testprogramma en -rapport is op maat gemaakt. 
We bekijken samen met de klant wat de beste en 
voordeligste aanpak is. 

Onze diensten
      Volledig aanbod van productemissietesten,  

evenals analyse en beoordeling van binnenlucht.
   Prestatietesten voor het evalueren van  

de reductiecapaciteit van bouwmaterialen  
en coatings voor vluchtige organische stoffen.

    Het ondersteunen van bedrijven bij hun 
productontwikkeling en het behalen van de 
benodigde labels en certificaten

    Een breed aanbod van testen. Bekijk ons volledige 
aanbod op: productemissiontesting.vito.be.

 

Wat mag u van ons verwachten?
  Erkend testlaboratorium voor verschillende analyses 

en labels waaronder EMICODE, M1, Blue Angel, DICL, 
ECOproduct, GUT, Floorscore en Natureplus.

  Geaccrediteerde diensten volgens ISO / IEC 17025 
accreditatie inclusief de recente EN 16516 (2017)  
en EN 16402 (2019).

    Accreditatie voor testkamermetingen en het 
uitvoeren van emissietesten volgens o.a. ISO 16000- 
3, -6, -9, -11, EN 16402, EN 16516, ASTM 5116-10, 
Belgische, Duitse (AgBB / AGB), Franse, Poolse en 
(opkomende) Zweedse wetgeving.

 

Normec Product Testing

 
Met een Normec Product Testing 

rapport heeft u als (bouw)

materiaalfabrikant toegang tot de 

hele Europese en Amerikaanse markt

Uw specialist in het 
meten van VOC-emissies voor
(bouw)materiaalfabrikanten
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