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1 Doel en draagwijdte van de technische 

goedkeuring 

Deze technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling 

door een onafhankelijke goedkeuringsoperator aangeduid door 

de vzw BUtgb van het product of systeem voor een bepaalde 

beoogde toepassing. Het resultaat van deze beoordeling werd in 

deze goedkeuringstekst vastgelegd. In deze tekst wordt het 

product, of de in het systeem toegepaste producten, 

geïdentificeerd en worden de te verwachten productprestaties 

bepaald, gesteld dat het product (de producten) of het systeem 

(de systemen) verwerkt, gebruikt en wordt (worden) 

onderhouden zoals uiteengezet in deze goedkeuringstekst. 

De technische goedkeuring gaat gepaard met een regelmatige 

opvolging en een aanpassing aan de stand van de techniek 

wanneer deze wijzigingen pertinent zijn. Een driejaarlijkse revisie 

wordt opgelegd. 

De instandhouding van de technische goedkeuring vereist dat 

de fabrikant te allen tijde kan bewijzen dat hij al het nodige doet 

opdat de in de goedkeuring beschreven prestaties bereikt 

worden. De opvolging hiervan is essentieel voor het vertrouwen in 

de overeenkomstigheid met deze technische goedkeuring. Deze 

opvolging wordt toevertrouwd aan een door de BUtgb 

aangeduide certificatieoperator. 

Door middel van het doorlopend karakter van de controles en 

de statistische interpretatie van de controleresultaten bereikt de 

bijbehorende certificatie een hoog betrouwbaarheidsniveau. 

De goedkeuring, evenals de certificatie van de 

overeenstemming met de goedkeuring, staan los van individueel 

uitgevoerde werken. De aannemer en architect blijven 

onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van 

de uitvoering met de bepalingen van het bestek. 

2 Voorwerp (1) 

Het afdichtingssysteem Polyroad wordt gebruikt voor de 

afdichting van bruggen, parkeerdaken en opritten met een 

helling tot 15 %. (Deze beperking van helling is alleen van 

toepassing op de berijdbare zones). 

Dit afdichtingssysteem bestaat uit het kleefvernis IKOpro Quick 

Primer en de membranen Polyroad MA 5 of Polyroad RA 5. 

Deze membranen worden als eenlaagse bekleding geplaatst 

door vlamlassen op een drager van : 

 Klasse I  beton 

 Klasse II herstelmortel van het type PC (op basis van 

harsen) 

 Klasse III herstelmortel van het type PCC of CC (op basis 

van al dan niet gemodificeerd hydraulisch bindmiddel). 

(Zie bijlage A) 

                                                                 

(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de 

goedkeuringsleidraden G0001(07) en G0002(06) "Gewapende 

membranen op basis van polymeerbitumen gebruikt als 

afdichting voor bruggen en parkeerdaken" - "Specificaties" en 

"Werkwijzen". 
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Al naargelang de afwerking van de bovenzijde, worden de 

membranen bedekt met een beschermingslaag van : 

 Klasse A gietasfalt voor Polyraod MA 5 

 Klasse B asfaltbeton type AB-3C voor Polyroad RA 5 

 Klasse C  asfaltbeton type AB-2C voor Polyroad RA 5 

(Zie bijlage A) 

Classificatie : 

Polyroad MA 5 : S1(I,II,III)L(A)B2P7M2I(15) 

Polyroad RA 5  : S1(I,II,III)L(B1,C)B2P6I(15) (de classificatie M werd 

niet opgesteld omdat ze niet relevant is, gezien 

het type van beschermingslaag) 

(Zie bijlage A) 

Opmerking 

De classificatie P7 werd verkregen voor het afdichtingssysteem 

voorzien van een beschermingslaag. 

De goedkeuring slaat op de producten, hun prestaties, hun 

duurzaamheid en hun verwerkingswijze maar niet op de kwaliteit 

van de uitvoering. 

3 Materialen 

3.1 Afdichtingssysteem 

3.1.1 Polyroad 

De membranen worden verkregen door drenking en egalisering 

van een polyestervlies met een mengsel dat ongeveer 30 % APP 

en 70 % bitumen bevat. Het polyestervlies is versterkt met 

glasvezel. 

De nominale kenmerken van de membranen worden gegeven in 

de tabellen 1 en 3. 

Tabel 1 - Kenmerken van de membranen 

Kenmerken Polyroad RA 5 Polyroad MA 5 

Dikte (mm) 5,0 ± 0,2 5,0 ± 0,2 

Gewicht van de rol (kg) 52,0 ± 2,6 52,0 ± 2,6 

Lengte (m)* 10,0 ± 0,1 10,0 ± 0,1 

Breedte (m) 1,00 ± 0,01 1,00 ± 0,01 

Afwerking van de bovenkant talk polyestervlies 

Afwerking van de onderkant wegbrandfolie wegbrandfolie 

* Afhankelijk van specifieke eisen kan het membraan in andere lengten worden vervaardigd 

De nominale kenmerken van de samenstellende grondstoffen 

van de membranen worden gegeven in de tabellen 2 en 3. 

Tabel 2 - Kenmerken van de grondstoffen 

Wapening type  non-woven polyestervlies 

oppervlaktemassa (g/m²)  300 ± 45 

Omhullingsmassa  Ring en Kogel verwekingstemperatuur (° 

C) 

≥ 135 

soepelheid bij lage temperatuur (° C) ≤ -16 

indringing bij 25° C (0,1 mm) 29 ± 5 

Afwerkingslaag bovenkant 

Polyroad RA 5 

type  talk 

oppervlaktemassa (g/m²) 100 ± 15 

Afwerkingslaag bovenkant 

Polyroad MA 5 

type polyestervlies 

oppervlaktemassa (g/m²) 30 ± 5 

Afwerkingslaag onderkant type wegbrandfolie 

oppervlaktemassa (g/m²) 10 ± 1,5 

   

3.1.2 Kleefvernis IKOpro Quick Primer 

Het kleefvernis, op basis van bitumen verdund met een organisch 

oplosmiddel, wordt gebruikt voor het koud impregneren van 

dragers en doet dienst als hechtlaag. 

De bijkomende kenmerken van het afdichtingssysteem worden 

gegeven in tabel 3. 

3.2 Andere materialen 

Beschermingslaag van de afdichting 

De vastgelegde beschermingslagen zijn: 

 klasse A : gietasfalt 

 klasse B en C :  asfaltbeton AB-3C en AB-2C 
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De gemiddelde samenstelling van deze beschermingslagen is 

vastgesteld in de goedkeuringsleidraad G0001 "Gewapende 

membranen op basis van polymeerbitumen gebruikt als 

afdichting voor bruggen en parkeerdaken : Specificaties". 

Ieder ander gietasfalt of asfaltbeton met zandskelet waarvan de 

kenmerken vooraf gekend en goedgekeurd zijn door de titularis 

en dat met dezelfde dikte en op dezelfde temperatuur wordt 

geplaatst, mag ook worden gebruikt. 

4 Vervaardiging en commercialisatie 

De Polyroad-membranen en het kleefvernis IKOpro Quick Primer 

worden vervaardigd door ATAB nv, d'Herbouvillekaai 80 te 2020 

Antwerpen.  

ATAB nv brengt het product op de markt. 

Door ATAB nv erkende plaatsers voeren de plaatsing uit. 

5 Plaatsing 

5.1 Opslag van de materialen 

De rollen worden rechtopstaand opgeslagen en vervoerd. 

De vloer van de opslagplaats moet droog, effen en vrij van alle 

puntige voorwerpen zijn. 

De kleefvernis wordt in een goed verluchte ruimte opgeslagen. 

5.2 Voorbereiding van de drager 

5.2.1 Properheid en vochtigheid 

De drager moet voldoen aan de specificaties van paragraaf 

4.3.1.3 van de handleiding A 60/87 van het OCW. 

5.2.2 Vlakheid 

De drager moet vlak zijn zoals omschreven in paragraaf 3.2.2 van 

de handleiding A 60/87 van het OCW. Indien hij niet de vereiste 

vlakheid heeft, moet die worden bijgewerkt op basis van de 

voorschriften van paragraaf 3.4.2 van de handleiding A 60/87 

van het OCW.  

5.2.3 Textuur 

De drager moet dezelfde textuur hebben als bepaald in 

paragraaf 3.2.3 van de handleiding A 60/87 van het OCW. De 

uitsteeksels moeten kleiner dan 2 mm zijn. Holten en trappen 

moeten kleiner dan 3 mm zijn. Als deze textuur niet wordt bereikt, 

moet ze worden bijgewerkt volgens de voorschriften van 

paragraaf 3.4.3 van de handleiding A 60/87 van het OCW. 

5.2.4 Oppervlakteweerstand 

Het beton van de drager moet een oppervlakteweerstand van 

minimaal 1 N/mm² hebben (NBN-B14-210). Indien deze 

weerstand niet wordt bereikt, dient het oppervlak te worden 

gereinigd met water onder druk, waarbij de reinigingsdruk kan 

variëren tussen 300 bar en 600 bar afhankelijk van de staat van 

de drager. Na deze bewerking moeten de vlakheid en de textuur 

worden gecontroleerd en bijgewerkt zoals hierboven 

beschreven. 

5.2.5 Scheuren 

Indien het beton van de drager scheuren vertoont, moet men 

voor het onderzoek en de behandeling van deze scheuren zich 

baseren op de aanwijzingen vervat in paragraaf 3.4.5 van de 

handleiding A 60/87 van het OCW.  

Als men besluit de scheuren niet te behandelen, zijn de volgende 

voorschriften van toepassing : 

 als de scheurwijdte kleiner is dan 0,3 mm, moet het 

membraan van klasse B1 zijn voor wat betreft de geschiktheid 

om scheuren te overbruggen; 

 als de scheurwijdte tussen 0,3 mm en 0,5 mm ligt, moet het 

membraan van klasse B2 zijn; 

 als de scheurwijdte meer dan 0,5 mm bedraagt, is 

behandeling hoe dan ook onontbeerlijk. 

5.3 Uitvoering van het afdichtingssysteem 

5.3.1 Aanbrengen van het kleefvernis 

Het kleefvernis wordt met de kwast of met het pistool 

aangebracht op een droge en zuivere drager die vooraf 

behandeld is overeenkomstig § 4.2. Het aanbrengen met een 

aftrekker is toegelaten op voorwaarde dat het oppervlak wordt 

afgeborsteld om elk overtollig product te verwijderen. 

De aan te brengen hoeveelheid ligt tussen 50 g/m² en 200 g/m², 

afhankelijk van de porositeit van de drager. 

Het aanbrengen moet worden onderbroken: 

 bij een omgevingstemperatuur van minder dan -5° C. Indien 

het werk echter moet worden uitgevoerd bij een temperatuur 

van minder dan 5° C, dienen bijzondere maatregelen te 

worden getroffen die voor ieder geval afzonderlijk moeten 

worden bepaald in samenspraak met de fabrikant en de 

opdrachtgever 

 als de hygrothermische omstandigheden van die aard zijn 

dat er een risico op condensvorming bestaat. 

De minimale droogtijd vóór de plaatsing van het membraan 

bedraagt 1 uur. Het vernis moet bovendien droog aanvoelen bij 

het betasten. 

5.3.2 Plaatsing van het afdichtingsmembraan 

Algemeenheden : 

 Op een volstrekt droge drager die voldoet aan de criteria 

van de handleiding A 60/87 van het OCW (zie 4.3.1.3). 

 De afdichtingsmembranen moeten volgekleefd en 

spanningsvrij worden geplaatst. 

 In geval van regen, sneeuw of dichte mist en bij een de 

temperatuur onder -5 °C, moet de plaatsing worden 

stopgezet. 

 Wanneer de luchttemperatuur minder dan -5 °C bedraagt, 

mag de eventuele plaatsing slechts worden uitgevoerd met 

de instemming van de fabrikant en de opdrachtgever, en 

mits bijzondere voorzorgen worden genomen. 

Plaatsing : 

 De rollen worden afgerold en uitgelijnd overeenkomstig 

4.3.1.1 van de handleiding A 60/87 van het OCW. 

 De membranen worden met de lasbrander gelast 

overeenkomstig 4.3.3.3 a) en e) van de handleiding A 60/87 

van het OCW. 

 Wanneer niet-hechtende zones worden gevonden, worden 

die opengesneden en opnieuw met de lasbrander gelast.  In 

dat geval moet een nieuw membraan worden aangebracht 

op de opengesneden zone. 

5.3.3 Uitvoering van de naadverbindingen 

De banen moeten zowel in de langsrichting als in de 

dwarsrichting elkaar minstens 100 mm overlappen. De 

langsnaden liggen evenwijdig met de rijrichting van het verkeer. 
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De naden worden steeds verbonden door vlamlassen over de 

volledige breedte van de overlapping en worden daarna 

zorgvuldig aangedrukt, overeenkomstig 4.3.3.4 van de 

handleiding A 60/87 van het OCW (gevlamlaste membranen). 

5.3.4 Details van de afdichting 

De opstanden, aansluitingen aan straatkolken, uitzettingsvoegen, 

enz. moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de regels van 

de kunst en de aanbevelingen in § 8 van de handleiding A 60/87 

van het OCW. 

5.4 Uitvoering van de beschermingslaag 

Gietasfalt 

De dikte van de gietasfaltlaag bedraagt (30 ± 5) mm. 

De plaatsing gebeurt volgekleefd, overeenkomstig 5.4.1 van de 

handleiding A 60/87 van het OCW. 

De plaatsingstemperatuur wordt bepaald volgens tabel 4.3 van § 

4.3.2.2.2 van de handleiding A 60/87 van het OCW. 

Asfaltbeton 

De dikte van de laag asfaltbeton bedraagt (30 ± 5) mm. 

De plaatsing gebeurt volgekleefd, overeenkomstig 5.4.2 van de 

handleiding A60/87 van het OCW. 

6 Prestaties 

De onderstaande tabel 3 bevat de uitslagen van de proeven die 

in het kader van de goedkeuring werden uitgevoerd in een 

extern laboratorium. Tenzij anders vermeld werden de proeven 

uitgevoerd : 

 op Polyroad RA 5; 

 volgens de richtlijnen van de EUtgb voor de goedkeuring van 

dakafdichtingen en de goedkeuringsleidraad G0002(06) 

"Gewapende membranen op basis van polymeerbitumen 

gebruikt als afdichting voor bruggen en parkeerdaken - 

werkwijzen". 

De tabel bevat bovendien de aanvaardingscriteria van de 

BUtgb en / of de door de fabrikant opgegeven nominale 

waarden.  

Tijdens de verschillende controles in het kader van de 

goedkeuring werd nagegaan of aan deze criteria is voldaan.  

De uitslagen van de laboratoriumproeven vloeien niet voort uit 

statistische interpretaties en worden niet gewaarborgd.  

Alleen de criteria van de fabrikant en / of van de goedkeuring 

worden gewaarborgd. 

7 Verpakking 

Membraan : rollen van 10 m. Afhankelijk van specifieke eisen kan het 

membraan in andere lengten worden vervaardigd. 

Kleefvernis: bussen van 5 l, 25 l, 30 l, 50 l en van 200 l. 

Tabel 3 - Nominale waarden, aanvaardingscriteria en uitslagen van de laboratoriumproeven 

Ref. G0001 Kenmerken 

Criteria 

fabrikant en 

toleranties (1)  

Criteria 

goedkeurings-

leidraad G0001 en 

toleranties (1)  

Gemeten waarden 

7.1 Vernis  

(IKOpro Quick Primer) 

Droogtijd (h) - ≤ 3 0,20 

7.2 Omhullingsmassa Ring en kogel (°C) - ≥ 130 150 

7.3 Banen (Polyroad) Dikte (mm) - ≥ 4 5,07 

Dikte onder wapening (mm) - ≥ 2 2,54(2) 

Scheurweerstand (N) 

- langsrichting 

- dwarsrichting 

-  

≥ 100 

≥ 100 

 

393 

407 

Soepelheid bij lage t° (°C) - ≤ - 6 -18 

Hittebestendigheid (°C) - ≥ 120 145 

Vrije krimp (%) 

- langsrichting 

- dwarsrichting 

 

- 

- 

 

≥ -0,5 

≥ -0,5 

 

-0,17 

+0,02 

 Drogingsgeschiktheid - - niet gemeten 

(conform geacht) 

7.4  Gevlamgelaste naden Waterdichtheid - waterdicht waterdicht 

 Schuifweerstand (N/50 mm)  - ≥ 500 1060 

7.5  Drager klasse I - 

afdichting 

Statische ponsweerstand - waterdicht waterdicht 

Schokweerstand - waterdicht waterdicht 
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Ref. G0001 Kenmerken 

Criteria 

fabrikant en 

toleranties (1)  

Criteria 

goedkeurings-

leidraad G0001 en 

toleranties (1)  

Gemeten waarden 

 Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) 

(drager klasse I) (3)  

- > 0,4 (0,3) 0,58 (0,52) (b) 

 Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) 

(drager klasse II) (3) 

- > 0,4 (0,3) 0,70 (0,64) (b) (2) 

 Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) 

(drager klasse III) (3) 

- > 0,4 (0,3) 0,41 (0,40) (a) (2) 

 Voertuigmaneuvers 

(dragers klasse I, II en III) 

     5° C 

   40° C 

- geen schade op 

de afdichting 

 

 

 

conform 

conform 

7.6  Drager klasse I - 

afdichting - 

beschermingslaag 

klasse B 

Overbrugging van scheuren 

(dynamische proef) 

- waterdicht waterdicht 

Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²)  (3) 

- > 0,4 (0,3) 0,58 (0,52) (b) 

Statische schuifweerstand 

(mm) 

-  1 0,61 

Weerstand tegen perforatie 

3C 

- waterdicht niet uitgevoerd 

Spoorvorming (%) -  25 10,8 

7.6  Drager klasse I - 

afdichting - 

beschermingslaag 

klasse A 

Overbrugging van scheuren 

(statische proef) (mm) (4) 

-  2 5,39 

Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) (3) 

-  geen relevante 

resultaten 

Vloeistabiliteit (%) - diktevariatie < 10 conform(2) 

Statische schuifweerstand 

(mm) 

-  1 0,08 (2) 

8.2   duurzaamheid 

van de banen 

Waterdichtheid - waterdicht waterdicht 

Soepelheid (°C) -  0 < -6 

Hittebestendigheid (°C) -  110 > 120 

8.3 duurzaamheid van het 

geheel : drager - 

afdichting - 

beschermingslaag 

klasse B 

Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) (3) 

- > 0,4 (0,3) 

 < 20 % 

0,56 (0,27) (a) 

conform 

8.3 duurzaamheid van het 

geheel : drager - 

afdichting - 

beschermingslaag 

klasse A 

Overbrugging van scheuren 

(na 28 d bij 80 °C) mm  

Overbrugging van scheuren 

(na vorst-dooi cycli) mm  

Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) (3)  

(na 28 d bij 80 °C) 

Hechtsterkte onder haakse 

trekbelasting (N/mm²) (3)  

(na vorst-dooi cycli) 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

≥ 2 

 

≥ 2 

 

> 0,4 (0,3) 

4,35 (2) 

 

5,13 (2) 

 

0,54 (0,35) (b) (2) 

 

 

0,44 (0,39) (b,d)(2) 
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Ref. G0001 Kenmerken 

Criteria 

fabrikant en 

toleranties (1)  

Criteria 

goedkeurings-

leidraad G0001 en 

toleranties (1)  

Gemeten waarden 

6.1  Identificatie van de 

vernis (IKOpro Quick 

Primer)(4) 

Volumieke massa (g/cm³) 0,83 (± 3 %) 0,847 

Drooggehalte (%) 42 (± 5 %) 43,18 

Viscositeit (mPa.s) 15,5 (± 20 %) 15,5 

Droogtijd (h) - ≤ 3 0,20 

IR-spectrum - - technisch dossier 

6.2  Identificatie van de 

omhullingsmassa(4) 

Volumieke massa (g/cm³) 1,06 (± 5 %) niet gemeten 

Vulstofgehalte (%) 15 ± 5 - 15,5 

Ring en Kogel (° C) ≥ 135 - 150 

Soepelheid bij lage t° (° C) ≤ -16 - -18 

Indringing bij 25 °C (dmm) 29 (± 5 %) 28 

6.3  Identificatie van de 

wapening PES(4) 

Oppervlaktemassa (g/m²) 300 (± 15 %) 314 (extract 

wapening) 

Treksterkte (N/50 mm) 

   - langsrichting 

   - dwarsrichting 

 

800 

780  

 

(-20 %) 

(-20 %) 

 

1064 

1031 

Breukrek (%) 

   - langsrichting 

   - dwarsrichting 

 

≥ 30 

≥ 30 

 

(-15) 

(-15) 

 

40 

46 

6.4.1 Identificatie van de 

bovenste 

afwerkingslaag (talk) 

(4) 

(polyestervlies) (4) 

 

 

 

Granulometrische analyse 

Oppervlaktemassa (g/m²) 

 

 

 

- 

30 

 

 

 

- 

(± 15 %) 

 

 

 

technisch dossier 

34 (extract 

polestervlies) 

6.4.2 Identificatie van de 

onderste 

afwerkingslaag 

(wegbrandfolie) (4)  

Oppervlaktemassa (g/m²) 10 (± 15 %) - 

6.5 Identificatie van de 

banen (Polyroad)(4) 

Dikte (mm) 5,0 (± 0,2) - 5,07 

Dikte onder wapening (mm) ≥ 2,0 - 2,54 (2) 

Breedte (m) 1,0 (± 1 %) - 1,04 

Oppervlaktemassa (kg/m²) 5,2 (± 10 %) - 4,954 

Treksterkte (N/50 mm) 

   - langsrichting 

   - dwarsrichting 

 

1100 

1000 

 

(-20 %) 

(-20 %) 

 

1292 

1192 

 Breukrek (%) 

   - langsrichting 

   - dwarsrichting 

 

40 

40 

 

(-15) 

(-15) 

 

52,0 

52,8 

 Scheurweerstand (N) 

   - langsrichting 

   - dwarsrichting 

 

≥ 100 

≥ 100 

 

- 

- 

 

340 

380 

Soepelheid bij lage t° (° C)  - 6 - - 18 

Hittebestendigheid (° C) ≥ 120 - 145 
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Ref. G0001 Kenmerken 

Criteria 

fabrikant en 

toleranties (1)  

Criteria 

goedkeurings-

leidraad G0001 en 

toleranties (1)  

Gemeten waarden 

Vrije krimp (%) 

   - langsrichting 

   - dwarsrichting 

 

≥ - 0,5 

≥ - 0,5 

 

- 

- 

 

-0,17 

+0,02 

Analyse van de 

bestanddelen 

 

- 

 

± 15 % (± 20 % voor 

de eruit genomen 

wapening) 

technisch dossier 

IR-spectrum - overeenstemming 

van de 

absorptiebanden 

technisch dossier 

(1) De percentages worden uitgedrukt in de relatieve waardes van de nominale waarde, tenzij het anders is vermeld. 

(2) Uitslagen bekomen op het membraan Polyroad MA 5 

(3) Eisen en metingen van de hechtsterkte : de cijfers tussen haakjes geven de eisen voor individuele waarden of de laagste gemeten individuele 

waarde weer. De letters tussen haakjes geven het soort breuk aan : 

(a) adhesiebreuk tussen de drager en het membraan 

(b) cohesiebreuk in het membraan 

(c) cohesiebreuk in de drager 

(4) De criteria van de goedkeuringsleidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet bij de fabrikant gemeten werden of bij de 

fabrikant gemeten werden op een andere wijze. 

 

8 Voorwaarden 

8.1 Uitsluitend het in de voorpagina als ATG-houder 

vermelde bedrijf en het bedrijf (de bedrijven) die het 

onderwerp van de goedkeuring commercialiseert 

(commercialiseren) mogen aanspraak maken op de 

toepassing van deze technische goedkeuring. 

8.2 Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend 

betrekking op het product of systeem waarvan de 

handelsnaam op de voorpagina wordt vermeld. Houders 

van een technische goedkeuring mogen geen gebruik 

maken van de naam van de BUtgb, haar logo, het merk 

ATG, de goedkeuringstekst of het goedkeuringsnummer 

om aanspraak te maken op productbeoordelingen die 

niet in overeenstemming zijn met de technische 

goedkeuring, en evenmin voor producten en/of 

systemen en/of eigenschappen of kenmerken die niet 

het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring. 

8.3 Informatie die door de goedkeuringshouder of zijn 

aangestelde en/of erkende installateurs, op welke wijze 

dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) 

gebruikers van het in de technische goedkeuring 

behandelde product of systeem (bv. bouwheren, 

aannemers, voorschrijvers, …), mag niet in tegenstrijd zijn 

met de inhoud van de goedkeuringstekst, noch met 

informatie waarnaar in de goedkeuringstekst verwezen 

wordt. 

8.4 Houders van een technische goedkeuring zijn steeds 

verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de 

grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het 

productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, 

voorafgaandelijk bekend te maken aan de BUtgb vzw, 

en de door de BUtgb aangeduide certificatieoperator, 

zodat deze kan oordelen of de technische goedkeuring 

dient te worden aangepast. 

8.5 De auteursrechten behoren tot de BUtgb 
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw 

(UEAtc, zie www.ueatc.com) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Richtlijn 89/106/EEG en lid is 

van de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw 

aangeduide certificatie-operatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem. 

Deze technische goedkeuring werd gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de 

goedkeuringsoperator BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep AFDICHTING  

KUNSTWERKEN - ETANCHEITE DES OUVRAGES D'ART, verleend op 25 oktober 2009. 

Daarnaast bevestigde de certificatie-operator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat 

met de ATG-houder een certificatie-overeenkomst ondertekend werd. 

Datum van deze uitgave: 8 augustus 2011 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het 

goedkeuringsproces 

 

Peter Wouters, directeur 

Voor de goedkeuringsoperator, 

verantwoordelijk voor de goedkeuring 

 

Benny De Blaere, directeur 

Deze technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband 

houdende relevante processen: 

-   onderhouden worden, zodat minstens de prestatieniveaus bereikt worden zoals bepaald in deze goedkeuringstekst 

-   doorlopend aan de controle door de certificatie-operator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie 

geldig blijft 
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Bijlage A 

Beschrijving van de SLBPMI classificatie van de afdichtingen voor bruggen en parkeerdaken 

In functie van de aard van de dragers en beschermingslagen en van bij sommige proeven bekomen uitslagen heeft men 

een classificatie vastgelegd van de afdichtingen die bestaat uit een reeks van 6 letters SLBPMI. 

De classificatie SLBPMI (S voor drager - Substrate, L voor beschermingslaag - Protective Layer, B voor overbrugging van 

scheuren - Crack bridging, P voor ponsweerstand - Puncture resistance, M voor het weerhouden van vocht - Moisture 

trapping, I voor helling - inclination) is een classificatie van de afdichtingsbekledingen, gebaseerd op hun 

prestatievermogen. 

Het symbool S : 

 is vergezeld van het numeriek symbool in subschrift: 

1.  indien de voorbereiding van de drager aan volgende criteria voldoet, die ontleend zijn aan de handleiding 

A60/87 van het OCW.: 

o diepte van de waterplassen: < 10 mm 

o vlakheid (ten opzichte van een meetbasis van 100 mm) : < 3 mm 

o textuur:- holten en trappen: < 3mm 

- uitsteeksels: < 2 mm 

2: indien de voorbereiding van de drager volgens minder strenge toleranties kan gebeuren (uitsteeksels tot 3 mm, 

holten tot 5 mm) (niet toepasbaar op membranen). 

o wordt gevolgd door één of meerdere Romeinse cijfers tussen haakjes, die de dragers aanduiden waarmee de 

afdichting verenigbaar is: 

I : beton dat geen bijwerking heeft ondergaan. 

II : herstelmortel of beton, van het type PC (Polymer Concrete), op basis van harsbindmiddelen. 

III : herstelmortel of beton, van het type PCC of CC (Polymer Cement Concrete of Cement Concrete) op 

basis van al dan niet gemodificeerde hydraulische bindmiddelen. 

IV : thermisch isolatiemateriaal van klasse D. 

V, VI, VII ... andere, te bepalen. 

Het symbool L wordt gevolgd door één of meerdere letters tussen haakjes, die de aard van de beschermingslagen 

aanduiden, waarmee de afdichting verenigbaar is: 

A gietasfalt 

B1 asfaltbeton type AB-3C 

B2 asfaltbeton type AB-3B 

C asfaltbeton type AB-2C 

D, E, F ...  andere, te bepalen 

ø zonder beschermingslaag 

Het symbool B is vergezeld van het numeriek symbool in subschrift: 

1: indien de geschiktheid om scheuren te overbruggen aan volgende eisen voldoet : 

. statische proef :  1 mm 

. dynamische proef : weerstaat een breedteverandering van 1mm tot 2 mm. 

2: indien de geschiktheid om scheuren te overbruggen aan volgende eisen voldoet : 

. statische proef :  2 mm 

. dynamische proef : weerstaat een breedteverandering van 1mm tot 3 mm. 

Het symbool P is vergezeld van het numeriek symbool in subschrift: 

5: de afdichting is niet toegankelijk voor werfvoertuigen van meer dan 3,5 t; 

6: de afdichting is toegankelijk voor werfvoertuigen van meer dans 3,5 t; 

7: de afdichting is toegankelijk voor werfvoertuigen en weerstaat de rechtstreekse pons van een ballast (spoorbruggen). 

NOTA     met "werfvoertuigen" bedoelt men alleen de voertuigen die vereist zijn voor de plaatsing van de 

beschermingslaag. 

Het symbool M is vergezeld van het numeriek symbool: 

1: de afdichting kan vocht weerhouden (voldoet niet aan de eisen van de proef op de belvorming van het gietasfalt); 

2: de afdichting weerhoudt geen vocht. 
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Het symbool I wordt gevolgd door een cijfer tussen haakjes dat de maximaal toegelaten helling (tussen 6 % en 15 %) 

weergeeft. 

OPMERKING 

Deze classificatie kan aangevuld worden indien de afdichtingssysteem specifieke eigenschappen vertoont, zoals bij 

voorbeeld: 

 compatibiliteit met vochtige dragers; 

 ... 

VOORBEELDEN 

S1(I, II, III)L (A)B2P7M2I(15) 

betekent dat de afdichting 

 aangebracht kan worden op dragers van klasse I, II en III die voorbereid zijn volgens de eisen van de handleiding 

A60/87 van het OCW; 

 beschermd wordt door een beschermingslaag van klasse A, maar niet goedgekeurd is voor de andere klassen van 

beschermingslagen; 

 een capaciteit bezit om scheuren van klasse 2 te overbruggen; 

 toegankelijk is voor werfvoertuigen van meer dan 3,5 t en de rechtstreekse pons van een ballast (spoorbruggen) 

weerstaat;  

 weerhoudt geen vocht. 

 kan aangebracht worden op dragers met een helling tot 15 %. 

S1(I, II, III)L (B1C)B2P6I(15) 

betekent dat de afdichting 

 aangebracht kan worden op dragers van klasse I, II en III die voorbereid zijn volgens de eisen van de handleiding 

A60/87 van het OCW; 

 beschermd wordt door een beschermingslaag van klasse B1 en klasse C, maar niet goedgekeurd is voor de andere 

klassen van beschermingslagen; 

 een capaciteit bezit om scheuren van klasse 2 te overbruggen; 

 toegankelijk is voor werfvoertuigen van meer dan 3,5 t;  

 kan aangebracht worden op dragers met een helling tot 15 %. 


