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1. Voorwerp(1)

Deze technische goedkeuring met certificaat heeft betrekking op de glasparels vermeld in
tabel 1.

Tabel 1 - Glasparels

Benaming Bestemming Brekingsindex-
klasse Korrelverdeling Oppervlakte-

behandeling

53-300 Voorgemengde glasparels
voor verven Klasse A Type (0,053 - 0,300) Geen

125-600
Na te strooien glasparels
voor verven, thermoplasten
of koudplasten

Klasse A Type (0,125 - 0,600) Geen

De goedkeuring heeft louter betrekking op de producten en slaat niet op de verwerking, noch op
de kwaliteit van de met deze glasparels uitgevoerde wegmarkeringen.

Op glasparels van het type "125-600" mag een oppervlaktebehandeling gebeuren. De
goedkeuring heeft echter geen betrekking op de aanwezigheid, noch op de doeltreffendheid van
deze behandeling.

Ter informatie : de door de fabrikant voorgestelde behandelingen zijn de volgende :

AC02 voor verven met oplosmiddelen en koudplasten
AC03 voor verven en koudplasten
AC07 voor verven in een waterhoudende oplossing en geëxtrudeerde thermoplasten
AC700 voor soepele spray-thermoplasten
T voor verven met oplosmiddelen

                                                     
(1) Deze goedkeuring werd toegekend op basis van de goedkeuringsleidraad G0020 "Glasparels en stroefmakende

middelen".
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2. Vervaardiging en commercialisatie

De glasparels worden vervaardigd in de fabriek van POTTERS - EUROPE, Zoning industriel du
Pont de Panay, rue des Champs Elysées 4 - BP 67, F-03500 Saint-Pourcain-sur-Sioule.

Ze worden in België in de handel gebracht door Internatio N.V., Industrieterrein Noord A,
Blarenbergenlaan 21, B-2800 Mechelen (tel +32 (0) 15 294960 - Fax  +32 (0) 15 294961).

De glasgrondstof wordt eerst gemalen, gedroogd en gezeefd, en vervolgens in een oven tot parels
gesmolten. De parels worden vervolgens gezeefd, eventueel behandeld en daarna verpakt.

3. Verwerking

Bij de verwerking (mengverhouding, strooiverhouding, …) moeten de richtlijnen van de
verschillende betrokkenen worden gevolgd en moet rekening worden gehouden met de eisen die
aan de wegmarkering worden gesteld.

4. Prestaties

De tabellen II en III geven de resultaten van de in een extern laboratorium uitgevoerde proeven
in het kader van de goedkeuring. Behalve indien anders vermeld, werden de proeven uitgevoerd
volgens de goedkeuringsleidraad G0020.

De tabel geeft ook de door de BUtgb opgelegde aanvaardingscriteria.

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

5. Verpakking

5.1. Aard en gewicht van de verpakkingen

De glasparels zijn verpakt in zakken van 25 kg en "big-bags" van een ton.

5.2. Markering

Het etiket moet in overeenstemming zijn met § 6 van de goedkeuringsleidraad G0020
"Glasparels en stroefmakende middelen".

Het etiket vermeldt in het bijzonder het productienummer (lotnummer) en het ATG-
nummer.

In geval van klachten moeten productienummer en ATG-nummer vermeld worden.

5.3. Opslagvoorwaarden

Het product, opgeslagen in zijn ongeschonden verpakking en in een droge en verluchte
ruimte, is 1 jaar houdbaar.
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Tabel II : Glasparels "53-300"

Ref. goedkeuringsleidraad G0020 Kenmerken Criteria BUtgb Gemeten waarden

4.1.1.1. Korrelverdeling Maaswijdte Gecumuleerde zeefrest
(mm) (%)

0,425 0
0,300 0 - 10
0,250 0 - 30
0,150 40 - 80
0,090  80 - 100
0,053  95 - 100

Maaswijdte Gecumuleerde zeefrest
(mm) (%)

0,425 0
0,300 0
0,250 10
0,150 44
0,090 99
0,053 100

4.1.1.2. Kwaliteit

- percentage parels zonder gebreken

- percentage vreemde onderdeeltjes

≥ 80

≤ 3

81

0,05

4.1.1.3. Brekingsindex 1,5 ≤ n < 1,7 1,51 - 1,53

4.1.1.4. Weerstand tegen water, zoutzuur,
calciumchloride en natriumsulfide geen oppervlaktewijziging geen oppervlaktewijziging

Tabel III : Glasparels "125-600"

Ref. goedkeuringsleidraad G0020 Kenmerken Criteria BUtgb Gemeten waarden

4.1.1.1. Korrelverdeling Maaswijdte Gecumuleerde zeefrest
(mm) (%)

0,710 0 - 2
0,600 0 - 10
0,355 30 - 70
0,212 70 - 100
0,125 95 - 100

Maaswijdte Gecumuleerde zeefrest
(mm) (%)

0,710 0
0,600 7
0,355 57
0,212 95
0,125 100

4.1.1.2. Kwaliteit

- percentage parels zonder gebreken

- percentage vreemde onderdeeltjes

≥ 80

≤ 3

84

0,11

4.1.1.3. Brekingsindex 1,5 ≤ n < 1,7 1,51 - 1,53

4.1.1.4. Weerstand tegen water, zoutzuur,
calciumchloride en natriumsulfide geen oppervlaktewijziging geen oppervlaktewijziging
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GOEDKEURING

Beslissing

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

Gezien de door de firma POTTERS - EUROPE ingediende aanvraag (A/G 000524);

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep "LIJNVORMIGE WEGELEMENTEN"
van de Technische Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van
06/03/2001 op grond van het verslag van het uitvoerend bureau
"WEGMARKERINGSPRODUCTEN" van de BUtgb - sector Burgerlijke Bouwkunde;

Gelet op de door de fabrikant ondertekende overeenkomst waarbij hij zich onderwerpt aan
de controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring;

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de firma POTTERS -
EUROPE voor het product glasparels "53-300" en "125-600" (id. Wegmarkeringen,
glasparels), rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 08/07/2004.

Brussel, 9 juli 2001

De directeur-generaal,

H. COURTOIS


