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Voorwoord
In dit wijzigingsblad is het wijzigingsblad NEN 6064/A1:1997 verwerkt. De betreffende teksten zijn in de
marge met [A1] aangeduid.
In dit wijzigingsblad zijn inhoudelijke wijzigingen opgenomen. De wijzigingen t.o.v. NEN 6064/A1 betreffen
het vervallen van de wijziging Algemeen, het vervallen van de wijziging in hoofdstuk 1, het vervangen van de
niet correcte figuur met de standaardbrandkromme, het vervangen van de normatieve verwijzing naar
NEN 2444 “Bepaling van de warmteweerstand en/of de warmtegeleidingscoëfficiënt van bouw- en
isolatiematerialen”, door een informatieve verwijzing naar D.2 van NEN 1068 “Thermische isolatie van
gebouwen – Rekenmethoden” en het vervallen van bijlage B.
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