
Nationaal secretariaat ATG - Burgerlijke bouwkunde : LIN en MET
Uitvoerend Bureau "Beschermingsbekledingen voor beton"
De HH. Broeckx (DGV), Platteeuw (LIN), Degeimbre (CEP), Willaert (LIN), Jacobs (WTCB), Treckels (CORI), Ledent (MET),
Peereman (SECO)
MET - Division du Contrôle technique, rue Cóte d'Or 253 - B-4000 Liège
AOSO LIN -Afdeling Betonstructuren, Vliegtuiglaan 5 - B-9000 Gent

BUtgb
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Directie Goedkeuring en Voorschriften
Wetstraat 155, B-1040 Brussel   Tel. (02) 287 31 53 - Fax (02) 287 31 51

Lid van de Eutgb en van de EOTA

Technische goedkeuring met certificaat00/2402

Geldig van 08 mei 2000
tot 07 mei 2003

Bekleding ter bescherming en ter afdichting van betonoppervlakken
MASTERSEAL 550

Master Builders N.V.
Nijverheidsweg 89, Industrieterrein Ravenshout 3711, B-3945 Ham
Tel 011/34 04 10 - Fax 011/40 29 33

1. VOORWERP(1)

De voorgedoseerde bekleding Masterseal 550 wordt gebruikt voor de bescherming en de
afdichting van betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden of in permanent of semi-
permanent contact met water.

Zij bestaat uit twee opeenvolgende lagen waarvan de dikte moet begrepen zijn tussen 1,75 en
2,5 mm.

De toepassingsgebieden zijn de volgende:

- Zij mag worden aangebracht op volgende dragers :

� beton van klasse I, met verzadigingsgraden b en c: beton waarvan de cementmelk
verwijderd werd door zandstralen en dat voor het aanbrengen van de bekleding wordt
bevochtigd;

� herstelmortels van het type Emaco S88C of S80, op voorwaarde dat deze mortels minstens
7 dagen oud zijn, met verzadigingsgraden b en c.

De bekleding mag aangebracht worden op dragers onderhevig aan waterdampdiffusie
afkomstig van de tegenzijde. Het aanbrengen van de bekleding op dragers waarvan de
tegenoverliggende zijde in contact staat met water tijdens het aanbrengen, valt daarentegen
niet onder deze ATG.

                                                
(1) Deze goedkeuring werd toegekend op basis van de goedkeuringsleidraad G0017: "Bekledingen ter afdichting en bescherming

van betonoppervlakken, in permanent of semi-permanent contact met water" en de goedkeuringsleidraad G0008 : "Bekledingen
ter bescherming van betonoppervlakken blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer".
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- Categorie in functie van de geschiktheid om scheuren te overbruggen

De bekleding behoort tot categorie IIa en IIb, voor zover de totale dikte op alle plaatsen meer
dan 1,75 mm bedraagt en dat de drager niet onderworpen is aan een tegendruk veroorzaakt
door water dat in contact staat met de tegenoverliggende zijde van de beklede zijde.

Aldus is de bekleding geschikt voor het overbruggen van scheuren met een scheurwijdte tot
0,15 mm, die ofwel reeds bestonden ofwel zich vormen na het aanbrengen van de bekleding.

- Als bekleding ter bescherming van betonoppervlakken blootgesteld aan weersinvloeden maar
niet aan verkeer, voldoet ze aan de volgende specifieke eisen :

. waterdampdoorlatendheid

. diffusieweerstand voor CO2

. dooizoutbestandheid

- Als bekleding ter bescherming van betonoppervlakken, in permanent of semi-permanent
contact met water, voldoet ze aan de volgende eisen :

. Bestandheid tegen agressief water:

De bekleding behoort tot categorie C3, d.w.z. dat ze weerstaat aan matig agressief water,
neerslagwater op het wegdek en aan industrieel afvalwater dat voldoet aan de in de
gewesten geldende wetgevingen op vlak van temperatuur en van pH.

. Bestandheid tegen tegendruk

Ze behoort tot klasse P3, d.w.z. dat ze weerstaat aan tegendruk veroorzaakt door water dat
in contact staat met de tegenoverliggende zijde van de beklede wand. Ze heeft voldaan aan
de proef op de weerstand tegen hydrostatische druk vanuit de tegenoverliggende zijde, met
een druk van 0,5 N/mm² gedurende 72 u.

. Waterdichtheid:

Aangebracht met een dikte van 1,75 mm voldoet de bekleding aan de specificaties m.b.t.
waterdichtheid tot een waterhoogte van 25 m..

. De bekleding voldoet aan de volgende specifieke eisen :
- de bestandheid tegen mechanische stoten
- slijtweerstand.
- diffusieweerstand voor chloride-ionen

Nota : de bekleding heeft voldaan aan de chemische, organoleptische en bacteriologische
eisen die gelden voor bekledingen die in contact staan met drinkwater (verslag nr. 725/92 van
05/05/92). Dit gegeven wordt ter informatie opgenomen, maar valt niet onder deze ATG. De
certificatie van conformiteit met deze eisen is immers geen bevoegdheid van de BUtgb.

- Classificatie: S (I) H (b,c) B (1) C (3) W (25) P (3) (zie bijlage 1)
en S (I) H (b,c) B (2) C (3) W (25) P (1) (zie bijlage 1).

Bovendien mag de bekleding aangebracht worden op beton dat hersteld is met EMACO-
mortels.
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- Gebruikstemperatuur: de bekleding mag zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden
aangebracht bij temperaturen gelegen tussen 5 en 25° C.

De goedkeuring heeft betrekking op het product, zijn prestaties, zijn duurzaamheid en zijn
verwerking, maar niet op de kwaliteit van de uitvoering.

2. MATERIALEN

De bekleding Masterseal 550 is een soepele bekleding op basis van gemodificeerde hydraulische
bindmiddelen.

Zij wordt verkregen door homogenisatie van 2 voorgedoseerde componenten :

- de vloeibare component (component A) is een dispersie van polymeren in waterfase.

- de vaste component (component B) is een poeder dat cement, toeslagstoffen en vulstoffen
bevat.

De gewichtsverhouding A:B bedraagt 10:26.

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE

Masterseal 550 wordt vervaardigd en verpakt in de fabriek van Master Builders / Thoro in de
Berkenbossenlaan te B-2400 Mol.

De N.V. Master Builders te Ham brengt het product in de handel.

4. VERWERKING

4.1. Opslag van de materialen

De materialen worden op de bouwplaats opgeslagen zoals beschreven in § 6.3.

4.2. Voorbereiding van de drager

De voorbereiding van de drager gebeurt conform § 6.1 van de goedkeuringsleidraden G0008
en G0017.

De drager moet vochtig zijn, overeenkomstig de specificaties van § 6.1.4.van de
goedkeuringsleidraden G0008 en G0017. De oppervlaktelaag moet verwijderd zijn door een
geschikte oppervlaktebehandeling.

De bekleding mag worden aangebracht op dragers waarin zich vochttransport voordoet te
wijten aan de waterdampdiffusie afkomstig van de tegenoverliggende zijde van de te
behandelen zijde, zonder dat de aanhechting en de duurzaamheid van het materiaal hierdoor
wijzigen.
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4.3. Aanbrengen van de bekleding

4.3.1. Bereiding van het mengsel

Het mengsel moet worden aangemaakt met de totale hoeveelheid van de twee
bestanddelen, waarbij doorlopend wordt geroerd met een mechanische menger met
laag toerental tot een homogene mortel zonder klonters wordt verkregen.

4.3.2. Plaatsing

- Praktische gebruiksduur

Het product moet worden verbruikt binnen een tijdspanne van 80 % van de
praktische gebruiksduur, die afhankelijk is van de temperatuur:

bij 10 °C : ongeveer 2 u;
bij 20 °C : ongeveer 30 min.;
bij 25 °C : ongeveer 10 min.
(informatieve waarde geleverd door de fabrikant).

- Plaatsingsvoorwaarden

De temperatuur zowel van de omgeving als van de drager en van de bekleding is
begrepen tussen 5 en 25° C.
Tijdens de verharding van de niet-beschermde bekleding mag het niet gaan
regenen.

- Aanbrenging en laagdikte

De bekleding mag worden aangebracht met een gekartelde strijkspaan, met de rol
of met een verfborstel met kort haar, in 2 lagen met een totale dikte van 1,75 tot
2,5 mm. Een individuele laag mag niet dikker zijn dan 1,5 mm. Het verbruik per
laag, voor een totale dikte van 1,75 mm, bedraagt + 2 kg/m².

De tweede laag mag pas worden aangebracht nadat de eerste laag voldoende
verhard is (ze  moet weerstand bieden wanneer men er met het gereedschap
overheen strijkt) maar uiterlijk 3 dagen na het aanbrengen van de eerste laag.

- Helling van de drager

De bekleding mag worden aangebracht op horizontale of verticale oppervlakken
of boven het hoofd.

- Verhardingstijd en nabehandeling

De bekleding is volledig uitgehard na 7 dagen. Tijdens de verhardingsfase mag de
bekleding niet blootstaan aan de uitdrogende werking van de wind of aan felle
zon.
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5. PRESTATIES

De onderstaande tabel I bevat de resultaten van de proeven die in het kader van deze
goedkeuring werden uitgevoerd in een extern laboratorium. De proeven werden uitgevoerd
volgens de goedkeuringsleidraad G0017: "Bekledingen ter afdichting en bescherming van
betonoppervlakken, in permanent of semi-permanent contact met water”, de
goedkeuringsleidraad G0012 "Cementgebonden egaliseermortels" en de goedkeuringsleidraad
G0008: "Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken blootgesteld aan weersinvloeden
maar niet aan verkeer.

De tabel geeft ook de aanvaardingscriteria opgelegd door de BUtgb en/of de nominale waarden
van de fabrikant.

Tijdens de verschillende controles in het kader van de goedkeuring werd nagegaan of aan deze
criteria is voldaan.

De resultaten van de laboratoriumproeven vloeien niet voort uit statistische interpretaties en zijn
geen gewaarborgde waarden.

Alleen de criteria van de fabrikant en/of van de goedkeuring worden gewaarborgd.

De hechting van de bekleding voldoet niet aan de criteria van de goedkeuringsleidraden G0008
en G0012. Het product voldoet echter aan de specificaties na veroudering.
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Tabel 2 - Resultaten van de proeven op Masterseal 550

Ref. goedkeurings-
leidraden G0017 en

G0012(*)
Kenmerken

Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUtgb Gemeten waarden

5.1. Algemene eisen

4.1.1(*)

5.1.1

5.1.2

4.1.2(*)

4.1.3(*)

5.1.3

5.1.4

Verwerkbaarheid:
- op beton bij 25°C (plaat aan plafond)
- op Emaco S88C bij 23°C (van 7 dagen oud)

Verwerkbaarheid op beton klasse I, verzadigingsgraad c,
bij 5°C

Dikte (mm)
- op Emaco S88C
- op beton klasse I

Hechtsterkte op beton (toepassing bij 25 °C)

Hechtsterkte op Emaco S88C (toepassing bij 23°C)

Hechtsterkte op beton klasse I, verzadigingsgraad c, bij
5°C

Waterdichtheid - Waterdoorlaatbaarheidscoëfficiënt
(gemeten bij 1 bar) (m/s)

3

Doorlopende laag
Doorlopende laag

Doorlopende laag

1,75 - 2,5

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

Conform
Conform

Conform

1,76
1,77

1,08 (1,00) (a,b)

1,18 (0,97) (b)

0,95 (0,86) (a,b)

0,1 10-12

5.1.5. Duurzaamheid
Weerstand tegen water
(verouderingsoplossing C)
- Uitzicht
- Residuele hechtsterkte

Geen schade
� 0,7 x Ai

Geen schade
- proefstalen type I,

ondergedompelde zone : 1,15
(1,04) (b)

- proefstalen type II : 1,37 (1,07)
(b)
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Ref. goedkeurings-
leidraden G0017 en

G0012(*)
Kenmerken

Criteria van
de fabrikant
en toleranties

Criteria BUtgb Gemeten waarden

5.1.6 Geschiktheid om scheuren te overbruggen
- Statische proef (mm)

- Dynamische proef

> 0,2 (categorie B2b)

Geen scheurvorming en komt
niet los na 500 cycli tussen 0,1 en
0,2 mm

0,28

Conform

4.1.4(*) - Chloridengehalte (%) < 0,04 0015

5.2 Specifieke eisen

4.1.5(*) Vorstbestandheid
(residuele hechtsterkte N/mm²)
Bestandheid tegen UV en thermische schokken
- aanvankelijke hechtsterkte
- hechtsterkte na veroudering
(zie opmerking 2)

> 0,85 x Ai 0,842 (0,753) (a)

2,47 (2,40)
2,47 (2,40)

5.2.3. Weerstand tegen tegendruk (klasse P3)
- uitzicht
- residuele hechtsterkte

(Klasse P4)

Geen schade
> 0,7 x Ai

Geen schade
- proefstaal type II, verticaal

1,45 (1,25) (a,b)
- proefstaal type II, horizontaal

1,36 (1,14)(b)
Weerstaat aan 0,5 N/mm²

5.2.4.1. Stootweerstand Geen scheuren, komt niet los Conform
5.2.4.2. Slijtvastheid (%) < 20 < 20 % (afvlakking van de

uitsmeerribben)
5.2.6.1. Waterdampdoorlaatbaarheid (m) < 4 µH2O = 1580

Sd = 3,95 (dikte 2,5 mm)
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Ref. goedkeurings-
leidraden G0017 en

G0012(*)
Kenmerken

Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUtgb Gemeten waarden

5.2.6.2. CO2diffusieweerstand (m) (G0008) > 50 µCO2 = 165000
Sd (CO2) = 413 (dikte 2,5 mm)

5.2.6.3. Weerstand tegen de diffusie van chlorideionen Geen detecteerbare diffusie na
84 proefdagen

4.2.1(*) Bestandheid tegen dooizouten
Gewichtsverlies (mg/mm²) < 0,4 0

5.1.7 Identificatie Identificatie van component A
- IR-spectrum
- Volumieke massa (g/cc)
- Drooggehalte
Identificatie van component B
- Gloeiverlies bij 500°C (%)
- Gehalte aan onoplosbare reststof in HCl (%)
- Laserzeefanalyse
Identificatie van het mengsel
- Droogtijd (ASTM D 711) (min)
- Consistentie (NBN B14-207) (mm)

1,031 (� 5%)
46,04 (� 15%)

21 - 33
200 - 270

Technisch dossier
1,031
46,06

0,23
67,52
Technisch dossier

27
235

Opmerkingen
(1) Eisen en metingen van de hechtsterkte:

De cijfers tussen haakjes hernemen de eisen op de individuele waarden of de laagst gemeten individuele waardes.
De letters tussen haakjes geven het soort breuk aan.

(a): adhesiebreuk tussen de aangebrachte laag en de drager
(b): cohesiebreuk in de aangebrachte laag
(c): cohesiebreuk in de drager

Dit gegeven heeft betrekking op de soort breuk die het vaakst wordt waargenomen

(2) Bestandheid tegen UV en thermische schokken, volgens de werkwijze van Bureau Veritas.
75 cycli 2 u blootstelling aan UV bij +60 °C

2 u bij -20 °C
2 u bij waterverstuiving bij 20° C
2 u bij -20 °C
2 u blootstelling aan UV bij +60 °C
14 u waterverstuiving bij 20 °C

Meting van de hechtsterkte volgens AFNOR T30062.
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6. VERPAKKING

6.1. Type en gewicht van de verpakkingen

Masterseal 550 - Component A : 10 kg en 100 kg
Component B : zakken van 26 kg.

6.2. Markering

Het etiket moet in overeenstemming zijn met § 8 van de goedkeuringsleidraad G0017
"Bekledingen ter afdichting en bescherming van betonoppervlakken, in permanent of semi-
permanent contact met water" en met de reglementeringen betreffende de ontvlambaarheid
en de giftigheid.

In het bijzonder moeten het productienummer (lotnummer) en het ATG-nummer worden
vermeld.

Bij klachten moeten het productienummer en het ATG-nummer worden vermeld.

6.3. Opslagvoorwaarden

Opgeslagen in zijn intacte verpakking, beschut tegen vorst en vocht, is het product 1 jaar
houdbaar.
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GOEDKEURING

BESLISSING

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 met betrekking tot de inrichting
van de technische goedkeuring en de opstelling van typevoorschriften in de bouwsector
(Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991).

Gezien de aanvraag ingediend door de firma MASTER BUILDERS N.V.

Gezien het advies van de Gespecialiseerde Groep “BETONREPARATIE,
AFWERKING” van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering
van 20-11-1998 op basis van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau
“BETONREPARATIE, AFWERKING” van de BUtgb;

Gezien de overeenkomst getekend door de fabrikant, waarbij hij zich onderwerpt aan de
doorlopende controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring;

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de firma voor
“MASTERSEAL 550 (id. Betonreparatie, beschermingsafwerking)" rekening
houdend met de hierboven gegeven beschrijving.

De goedkeuring dient hernieuwd te worden op 07/05/2003

Brussel, 08/05/2000

De directeur-generaal
H. Courtois
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BIJLAGE 1

Beschrijving van de SHBCWP-classificatie van afdichtingsbekledingen voor betonoppervlakken
in permanent of semi-permanent contact met water

Men heeft een prestatiegerichte classificatie opgesteld van afdichtingsbekledingen in functie van :

- de plaatsingsomstandigheden (aard van de drager, verzadigingsgraad van de drager tijdens de
plaatsing);

- de kenmerken van de bekleding (geschiktheid om scheuren te overbruggen, weerstand tegen
agressief water, maximale toegelaten waterhoogte, weerstand aan tegendruk).

Deze classificatie bestaat uit een reeks van 6 opeenvolgende letters SHBCWP (S voor drager -
Substrate, H voor verzadigingsgraad - Humidity, B voor overbrugging van scheuren - Crack bridging,
C voor weerstand tegen agressief water - Chemical resistance, W voor maximaal toegelaten
waterhoogte- Water column, P voor weerstand aan tegendruk - counter Pressure).

Het symbool S wordt gevolgd door één of meer Romeinse cijfers, waarmee de klassen worden
aangeduid van de dragers waarmee de bekleding verenigbaar is.

I : Beton dat ouder is dan 28 dagen, en waarvan de oppervlaktelaag werd verwijderd door een
gepaste oppervlaktebehandeling.

II : Glad of ruw ontkist beton van meer dan 28 dagen oud.

III : Jong en ruw ontkist beton van minder dan 28 dagen oud. De minimale ouderdom van het
beton wordt bepaald door de formulator van de bekleding.

IV : Herstelmortel of -beton, van het type PC, en die beantwoordt aan de goedkeuringsleidraad
“Harsgebonden herstelmortels”.

V : Herstelmortel of -beton, van het type PCC, en die beantwoordt aan de
goedkeuringsleidraad “Cementgebonden herstelmortels”.

Het symbool H wordt gevolgd door één of meer letters, waarmee de verzadigingsgraad van de
drager tijdens de plaatsing wordt aangeduid.

a. : drager in hygrothermisch evenwicht met de plaatsingsomstandigheden.

b. : drager die vóór de plaatsing verzadigd was, maar zonder dat er zich een waterfilm bevond
op het oppervlak.

c. : drager, onderworpen aan waterdampdiffusie.

d. : drager die vóór de plaatsing verzadigd was, ten gevolge van de semi-onderdompeling in
water van de niet-beklede kant.
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Het symbool B wordt gevolgd door een cijfer en een letter, waarmee de categorie wordt aangeduid
inzake geschiktheid om scheuren te overbruggen.

1 : bekledingen die niet geschikt zijn om scheuren te overbruggen

2 : bekledingen die scheurbreedtes tot 0,15 mm kunnen overbruggen

men onderscheidt de volgende ondercategorieën:
2.a.: geschiktheid om bestaande scheuren te overbruggen
2.b.: geschiktheid om nog niet zichtbare scheuren te overbruggen

3 : bekledingen die scheurbreedtes tot 0,4 mm kunnen overbruggen

men onderscheidt de volgende ondercategorieën:
3.a.: geschiktheid om bestaande scheuren te overbruggen
3.b.: geschiktheid om nog niet zichtbare scheuren te overbruggen

Het symbool C wordt gevolgd door een cijfer dat de klasse van agressiviteit aanduidt van het water dat
in contact kan komen met de bekleding.

1 : een bekleding van de categorie C1 kan worden gebruikt voor water waarvan de
ionenconcentraties overeenstemmen met niet-agressief water en waarvoor de pH hoger ligt
dan 6,5 (kuipen en leidingen voor water, bestemd voor huishoudelijk gebruik of voor
regenwater, kuipen voor water voor divers gebruik, reservoirs voor brandbestrijding,
zwembaden,...)

2 : een bekleding van de categorie C2 kan, naast de onder categorie C1 beschreven waters,
worden gebruikt voor huishoudelijk afvalwater en voor neerslagwater waarvan de
ionenconcentraties overeenstemmen met de gering agressieve waters waarvoor de pH
hoger ligt dan 5,5.
Deze bekledingen kunnen worden gebruikt voor afvalwaterleidingen op voorwaarde dat
het water minder dan 12 uur in deze leidingen blijft staan (luchtverversingsbekkens,
mengbekkens, bezinkputten, leidingen voor stedelijke afvalwaters, gistingsputten,
filters,...)
Wanneer er kans bestaat op vorming van biogenische H2SO4 (als het water er langer dan
12 uur in blijft staan), moet de bekleding van categorie C4 zijn.

3 : een bekleding van de categorie C3 kan, naast de onder categorie C2 beschreven waters,
worden gebruikt voor waters waarvan de ionenconcentraties overeenstemmen met de
matig agressieve waters waarvoor de pH hoger ligt dan 4,5.
Deze bekledingen kunnen worden gebruikt voor de industriële afvalwaters die voldoen aan
de in de gewesten geldende wetgeving op het vlak van temperatuur en van pH, alsmede
voor het neerslagwater op wegdekken.

4 : een bekleding van de categorie C4 moet de specifieke verouderingstests hebben ondergaan
die slaan op de samenstelling van het afvalwater waarmee de bekleding in contact komt.
De agressiviteitsgraden worden in de hierna volgende tabel gegeven.
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Tabel I

Graad van agressiviteit Nihil Gering Matig Sterk Zeer sterk

pH > 6,5 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5  4,5 - 4,0 < 4,0

CO2 agressief < 15 15 - 30 30 - 60 60 - 100 > 100

Ammoniak (mg NH4
+ /1) < 15 15 - 30 30 - 60 60 - 100 > 100

Magnesium (mg Mg2+ /1) < 100 100 - 300 300 - 1500 1500 - 3000 > 3000

Sulfaten (mg SO4
= /1) < 200 200 - 600 600 - 3000 3000 - 6000 > 6000

Opmerkingen:

- de agressiviteitsgraad van het water wordt bepaald door de meest agressieve  factor
(hoogste concentratie of laagste pH);

- als twee of meerdere factoren dezelfde graad van agressiviteit vertonen en deze dicht
bij de maximale waarden (of bij de minimale pH-waarde) liggen, dan dient de hogere
graad van agressiviteit genomen;

- de agressiviteitsgraden worden vastgelegd voor stilstaand water of voor zwakstromend
water.
Bij sterkstromend water wordt de agressiviteit aan de oppervlakte groter; en de cycli
“bevochtiging-opdroging” veroorzaken veranderingen in de diepte. De globale
agressiviteit van de omgeving verhoogt zodat het aangewezen is die agressiviteitsgraad
te kiezen die hoger ligt dan deze die werd bepaald uit meetwaarden, indien deze
laatsten dicht bij de maximale waarden liggen.

Het symbool W wordt gevolgd door een cijfer, waarmee de maximale hoogte van de waterkolom
wordt aangeduid waaraan de bekleding mag onderworpen worden en waarvoor de afdichtingscriteria
nog voldaan zijn.

Het symbool P wordt gevolgd door een cijfer, waarmee de weerstandsklasse tegen tegendruk van de
bekleding, na plaatsing, wordt aangeduid.

De achterkant van de bekleding, in contact met de drager, kan worden onderworpen aan
verschillende belastingen. Ze worden hierna omschreven.

1 : De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere kant is ofwel blootgesteld aan de lucht ofwel bedekt met een
beschermingsbekleding van goede kwaliteit.
In dat geval is er geen beweging van water vanaf de achterkant.

2 : De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere kant is ofwel blootgesteld aan vochtige lucht ofwel bedekt met een
beschermingsbekleding van middelmatige kwaliteit.
In dat geval kan er zich aan de achterkant van de bekleding watertransport voordoen
ingevolge de diffusie van waterdamp.
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3 : De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere, niet beklede kant is in contact met water, met een waterige oplossing of met de
grond, maar is niet onderhevig aan hydrostatische druk.
In dat geval is de beklede kant onderworpen aan watertransport onder invloed van
capillaire krachten.

4 : De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere, niet beklede kant is in contact met water, met een waterige oplossing of met de
grond, en is onderworpen aan hydrostatische druk.
In dat geval kan er zich aan de achterkant van de bekleding watertransport voordoen
ingevolge een verschil in hydrostatische druk.
De eisen voor deze klasse zijn actueel nog niet definitief vastgelegd.

Opmerkingen

1. Bij de classificaties B, C en P zal de bekleding a fortiori weerstaan aan de belastingen van de
lagere klassen dan de vermelde.

2. De categorieën B (2) en B (3) inzake geschiktheid om scheuren te overbruggen kunnen slechts
vereist worden als er geen tegendruk is.

3. De classificatie houdt geen rekening met al de in het hoofdstuk “Voorwerp” van de ATG
opgesomde eigenschappen (zoals bijvoorbeeld de chemische, organoleptische en
bacteriologische eigenschappen indien zij in contact komt met drinkwater, de uitslagen van de
proeven die de weerstand testen tegen de hydrostatische druk, afkomstig van de achterkant,
enz...).

Voorbeeld

S (I) H (b,c) B (1) C (3) W (25) P (3)

betekent dat de bekleding:

- aangebracht mag worden op dragers van de klasse I, waarvan de verzadigingsgraad b of c
bedraagt;

- niet geschikt is om scheuren te overbruggen;

- weerstaat aan water met een agressiviteitsgraad 1, 2 en 3;

- waterdicht is tot een hoogte van een waterkolom van 25 m;

- weerstaat aan tegendruk van klasse 1, 2 en 3.


