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1. INLEIDING 

1.1 Voorwoord 

 
Dit document bevat de technische voorschriften voor bakstenen voor niet decoratief metselwerk 
die courant in gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voorwerp 
kunnen uitmaken van een certificatie onder het BENOR-merk. De bedoelde voorschriften 
hebben zowel betrekking op de kenmerken van de bakstenen zelf als op de zogenaamde 
systeemkenmerken, die de prestaties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of binnen een 
specifieke systeemtechnologie. 
 
De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
EN 771-1 (verder de referentienorm genoemd) en de regels voor de CE-markering, die op basis 
van deze norm op bakstenen van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of 
aanvullingen t.o.v. deze norm waar nodig ten behoeve van het correct en duurzaam gebruik. 
 
Voor de duidelijkheid wordt in dit document telkens wanneer relevant verwezen naar de 
genoemde norm. De betreffende paragrafen die zijn overgenomen van de norm  EN 771-1 zijn 
cursief weergegeven 
 
Voor een volledig begrip dient dit document samen met de referentienorm te worden gelezen. 
Om die reden is in het document in grote lijnen gebruik gemaakt van dezelfde indeling als in de 
referentienorm. 
 

1.2 Toepassingsgebied 

 
Het document is van toepassing op volle en geperforeerde bakstenen, die kunnen worden 
gebruikt voor dragend en niet dragend binnen- en buitenmetselwerk. 
 
De bakstenen dienen te behoren tot de categorie I, bepaald in de referentienorm.  
   
De betreffende types bakstenen vallen onder de classificatie HD of LD. 
 
 
Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een producent kunnen gedeclareerd 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp 
uitmaken van een productcertificatie onder het BENOR-merk. Kenmerken die onder de CE-
markering vallen moeten gedeclareerd zijn conform EN 771-1 om tot de BENOR-certificatie van 
het product te kunnen overgaan. 
 
Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijkheid 
worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een 
aanvaardingskeuring. Producten die onder BENOR-certificatie op de markt worden gebracht 
worden normaliter niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 
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1.3 Redactie en registratie 

 
Het document is opgesteld door een technische commissie (weergegeven in bijlage 1) in de 
schoot van BCCA en goedgekeurd door de adviesraad van BCCA op 12 september 2006. 
 
Het werd door het Comité van het Merk van het Belgische Instituut voor Normalisatie 
gevalideerd en geregistreerd als verwijzingsspecificatie voor de toekenning van het Benor merk. 
 
 
Het document werd door de Federale Overheidsdienst Economie geregistreerd als type 
specificatie ten behoeve van het gebruik in openbare en private bestekken en in het bijzonder het 
voorschrijven van productkenmerken. 
 

1.4 Structuur van het document 

 
De eigenlijke tekst van het document bevat hoofdzakelijk de productkenmerken zelf en hun 
bepalingsmethoden, alsook de grondbeginselen van de kwaliteitscontrole, de BENOR-certificatie 
en de aanvaardingskeuring. 
 
In bijlage worden beschrijvingen toegevoegd van systeemkenmerken en afgeleide 
productkenmerken in functie van specifieke toepassingstechnologieën. 
 
De regels en procedures voor de BENOR-certificatie (interne productiecontrole, methoden voor 
externe evaluatie en toezicht, behandeling van klachten, wijze van aanbrengen van het BENOR-
merk) worden beschreven in de toepassingsreglementen terzake van BCCA. 
 
 
 
2. NORMATIEVE REFERENTIES 

2.1 Normen en normontwerpen 

 
De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de publicatie van dit 
document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven zijn verschenen, wordt de lezer verzocht die 
te raadplegen. 
 

2.1.1 Productnormen 

 
EN 771-1: 2003: Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units 
EN 771-1: 2003/A1: 2005: Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units 
NBN B 23-003 en addendum 1: 1991 ( * ): baksteen voor niet decoratief metselwerk 
NBN B 24 001: Metselstenen – terminologie (*) 
 
(*)nota: deze normen zijn onderliggend aan de norm NBN EN 771-1
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2.1.2 Beproevingsnormen 

 
NBN EN 772-1 : methods of test for masonry units-part1: determination of compressive strength 
EN 1745: Masonry and masonry products – Methods for determining design thermal values 
NBN B 27-009 + add2: 1983: vorstbestendigheid en vorst-dooicyclussen 
 

2.1.3 Ontwerpnormen en uitvoeringsdocumenten 

 
NBN B 24 – 301: 1980: ontwerp en berekening van metselwerk 
EN 1996-1-1: Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: Common rules for reinforced 
and unreinforced masonry structures 
EN 1996-1-2: Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General 
rules – structural fire design 
 

2.2 Andere technische specificaties en toepassingsdocumenten 

 
In deze paragraaf zal worden verwezen naar de sectoriële gebruiksdocumentatie die wordt 
opgesteld door een technische commissie, bestaande uit alle belanghebbende partijen. 
 
Voorbeelden zijn: een STS, ATG-leidraden of een Technische voorlichtingsnota.  
 
 
 
3. DEFINITIES 
 
Ten behoeve van deze PTV gelden de volgende definities, naast deze weergegeven in EN 771-1. 
 

3.1 Bakstenen 

 
Bakstenen zijn stenen, in hoofdzaak vervaardigd uit klei en kleihoudende materialen al dan niet 
gemengd met zand, brandstoffen en andere toeslagstoffen. Het materiaal wordt na in de gewenste 
vorm te zijn gebracht, gedroogd en gebakken op een temperatuur die hoog genoeg is om een 
keramische binding te bewerkstelligen. 
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De in deze norm bedoelde stenen (snelbouwstenen) worden in België meestal als 
strengpersstenen op de markt gebracht. 
 
Niet kwalificeerbare kenmerken zoals de kleur, de nuances, de variaties ervan en de textuur 
vallen buiten deze PTV. 
 

3.2 Bakstenen categorie I 

 
Dit zijn bakstenen met een door de producent gedeclareerde druksterkte ( met een 
waarschijnlijkheid van meer dan 95% dat deze waarde wordt behaald ). 
 
 
 
4. PRODUCTKENMERKEN 
 

4.1 Algemeen 

 
Deze paragraaf beschrijft alle kenmerken van de baksteen voor niet decoratief metselwerk die 
voor de BENOR-certificatie in aanmerking komen met uitzondering van specifieke kenmerken 
die in eventuele bijlagen vermeld zijn. Deze specifieke kenmerken zijn afgeleid uit de lokale 
bouwtechnologieën en haar documentatie. 
 
De bepaling van de kenmerken respecteert de voorschriften van de norm EN 771-1. 
Waar nodig worden verduidelijkingen, vervolledigingen of aanvullingen opgenomen, die in 
overeenstemming zijn met publieke documentaties van de lokale regels der kunst. 
 
 
Per kenmerk wordt ook aangegeven op welke manier het wordt toegepast in de BENOR-
certificatie. Bepaalde kenmerken dienen verplicht te worden gedeclareerd in het kader van de 
certificatie. Andere kunnen facultatief worden gedeclareerd en gecertificeerd. Kenmerken die in 
functie van het bedoeld gebruik (intended use) onder de CE-markering vallen moeten altijd 
worden gedeclareerd en vallen automatisch onder de BENOR-certificatie. 
 
De gecertificeerde kenmerken worden opgenomen in de gecertificeerde cataloog die samen met 
BCCA wordt gepubliceerd. 
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4.2 Afmetingen en toleranties 

 
Paragrafen 5.2.1 en 5.3.1 van EN 771-1 zijn van toepassing, respectievelijk voor LD- en HD-
gevelbakstenen. 
 
Definities: 

• Fabricage maten : Afmeting van een gevelbaksteen zoals beoogd te worden 
geproduceerd, zodat de werkelijke maat voldoet, rekening houdend met een toegestane 
spreiding. 

 
• Werkelijke maten: Afmeting van een gevelbaksteen zoals opgemeten 

 
• Coördinatiematen : Deze maten staan voor het volume dat door een gevelsteen wordt 

ingenomen in het metselwerk, samen met de omgevende mortel 
 
 
De afmetingen voor metselbaksteen moet door de fabrikant worden gedeclareerd in millimeter 
voor (in deze volgorde) lengte, breedte, en hoogte (zie figuur 1). Zij moeten worden opgegeven 
als de fabricagematen. 
 
OPMERKING 1: Aanvullend kunnen de  coördinatiematen worden opgegeven. 
 

 
 
 
Toelichting 
1 lengte  2 breedte 3 hoogte 4 mortelbedvlak  5 strek  6 kop 
 
OPMERKING: Deze opgave van afmetingen  heeft betrekking op de gebruikelijke toepassing 
 van de metselbaksteen in de muur. 
 
Figuur 1 – Afmetingen en oppervlakken 
  
De fabrikant moet ook aangeven aan welke tolerantiecategorie voor de gemiddelde waarden (zie 
verder: a.) voor de afmetingen de baksteen voldoet.   
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Indien relevant voor de toepassing waarvoor de steen op de markt wordt gebracht, moet de 
fabrikant aangeven tot  welke maatspreidingscategorie een bepaalde partij metselstenen behoort 
(zie verder: b). 
 
De keuze voor een tolerantiecategorie is afhankelijk van de classificatie HD of LD van de 
stenen. 
 
 
OPMERKING 2: De aanvullende declaratie kan verband houden met: 

- het bereiken van de vereiste nauwkeurigheid (vlakheid, hechting en dunne voegen) van het 
metselwerk; 

- het gebruik van gedetailleerde projecttekeningen om de vereiste nauwkeurigheid te 
bereiken. 

 
 
a. Toleranties - Gemiddelde waarden voor de afmetingen 
 
Bij bemonstering  uit een partij volgens bijlage A van EN 771-1, en beproeving volgens EN 772-
16, gebruikmakend van de meetprocedures zoals beschreven in EN 771-1,mag voor alle 
afmetingen het verschil tussen de gedeclareerde waarde en de gemiddelde waarde verkregen uit 
de metingen op de proefstukken, niet groter zijn dan de waarde behorende bij een van de 
volgende gedeclareerde klassen, waarbij de waarde op hele mm wordt afgerond: 
 

 T1:  ± 0,40 maat fabricage mm of 3 mm, afhankelijk van welke de grootste is 

 T1+:  ± 0,40 maat fabricage mm of 3 mm voor de lengte of breedte, afhankelijk van   

  welke dan het grootste is, en 

 ± 0,05 maat fabricage mm of 1 mm voor de hoogte, afhankelijk van welke het 

grootste is 

 

 T2: ± 0,25 maat fabricage mm of 2 mm, afhankelijk van welke het grootste is 

T2+: ± 0,25 maat fabricage mm of 2 mm voor de lengte en breedte, afhankelijk van 

welke de grootste is, en 

± 0,05 maat fabricage mm of 1 mm voor de hoogte, afhankelijk van welke dan 

 het grootste is 

of  
 

Tm: een afwijking in mm, gedeclareerd door de fabrikant (mag ruimer of nauwer zijn 
dan de andere categorieën) 
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b. Toleranties - Maatspreiding 
 
Bij bemonstering uit een partij volgens bijlage A van EN 771-1 en beproeving volgens EN 772-
16, gebruikmakend van de meetprocedures zoals beschreven in EN 771-1, moet de maximale 
maatspreiding voor elke opgegeven afmeting (dat wil zeggen het verschil tussen de grootste en 
de kleinste afmeting voor individuele stenen) binnen het monster, liggen tussen de waarde 
behorende bij één van de drie hieronder beschreven klassen, waarbij de waarde op hele mm 
moet worden afgerond: 
 

 R1: 0,6 maat fabricage mm 

 R1+: 0,6 maat fabricage mm, voor de lengte en de breedte en 1,0 mm voor de hoogte 

 

 R2: 0,3 maat fabricage mm 

 R2+:  0,3 maat fabricage mm, voor de lengte en de breedte en 1,0 mm voor de hoogte 

of 
Rm: een maatspreiding in mm vastgelegd door de fabrikant (kan ruimer of nauwer zijn 
dan de andere categorieën). 

 
OPMERKING: Voor sommige soorten gevelmetselwerk waarbij verschillende productie-
 partijen zijn gemengd om een gelijkmatig ogend uiterlijk te krijgen, kan de 
 categorie Rm voldoende zijn. 
 
 
c. Meetprocedure 
 
De volgende meetprocedure moet worden gevolgd: 
 

- indien tenminste twee van de nominale afmetingen niet groter zijn dan 250 mm, 125 mm en 
100 mm voor respectievelijk de lengte, de breedte en de hoogte, moet procedure b zoals 
beschreven in EN 772-16:2000 worden gevolgd met gebruikmaking van een schuifmaat 
met overlappende bek, waarbij de kaken aan moeten grijpen op de gestippelde lijnen zoals 
aangegeven in Figuur 1 b) van EN 772-16:2000. Een uitzondering hierop is de bepaling 
van de hoogte. Deze wordt bepaald als het gemiddelde van twee metingen, waarbij de 
tweede meting dwars op de gestippelde lijn staat, in het midden van het product. De 
breedte van de kaken mag niet minder zijn dan 5 en niet meer dan 10 mm. 

 
- voor alle andere producten dient procedure a zoals beschreven in EN 772-16:2000 te 

worden gevolgd. 
 
Indien de stenen gebruikt worden voor zichtbaar blijvend metselwerk moet voldaan zijn aan de 
eisen van onderstaande tabel of nauwer. 
 
Type steen Gemiddelde maat Maatspreiding 
SP T2 R2 
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De tolerantiegrenzen zijn waarden die kunnen worden  aangewend  om de geschiktheid van een 
type baksteen voor plaatsing met een bepaalde voegdikte en een bepaalde metseltechnologie te 
bepalen.  
De vereiste waarden worden bepaald in de betreffende gebruiksdocumentatie 
 
. 

4.3 Vormkenmerken 

 
De onderstaande kenmerken worden bepaald volgens EN 771-1 en NBN B 24-207 (zie bijlage 3) 
en vervolledigen de gegevens m.b.t. de afmetingen en toleranties. 
 
Ze zijn verplicht op te nemen in de BENOR-certificatie en de cataloog van gecertificeerde 
producten. 
 

4.3.1 Vlakheid en rechtheid van de oppervlakken 

 
De vlakheid en de rechtheid van de oppervlakken is een aanvullend kenmerk en is van 
toepassing in het kader van BENOR - certificatie 
 
Indien relevant voor het doel waarvoor het product op de markt wordt gebracht (zichtbaar 
blijvend metselwerk, gelijmd metselwerk,…), wordt de gemiddelde maximale afwijking van de 
vlakheid en de gemiddelde lengte van de diagonaal bepaald van de strek en het legvlak van de 
metselbakstenen. De bepaling geschiedt op een monster, genomen uit een partij volgens bijlage 
A van EN 771-1 en beproefd volgens EN 772-20. De gemiddelde maximale afwijking mag de 
1% van de lengte van de diagonaal niet overschrijden. 
 
 

4.3.2 Parallelle legvlakken 

 
De evenwijdigheid van de legvlakken is een aanvullend kenmerk en is van toepassing in het 
kader van BENOR - certificatie 
 
Indien relevant voor het doel waarvoor het product op de markt wordt gebracht (zichtbaar 
blijvend metselwerk, gelijmd metselwerk,…), zal de producent een  de maximale  afwijking van 
het parallellisme van de mortelbedvlakken declareren. De bepaling geschiedt op een monster, 
genomen uit een partij volgens bijlage A van EN 771-1 en beproefd volgens EN 772-16 
procedure D.  
 
 
 
 

4.4 Uitzichtkenmerken 

 
Het betreft hier niet de beschrijving van de esthetische eigenschappen van een type steen, doch 
wel de toegelaten onvolkomenheden bij levering van individuele loten. Deze kenmerken zijn 
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verplicht te respecteren binnen de BENOR-certificatie doch ze worden niet in de cataloog 
vermeld. 
 

4.4.1 Beschadigingen 

 
Wordt beschouwd als beschadiging: 

- Elke gebroken steen 

- Elke steen waarvan de hoek of randschade een volume heeft dat groter is dan 20 cm3 (zie 
figuur 2) . Het volume van elke hoek- of randschade wordt bepaald als het product p.q.r. 

 

 

 

Figuur 2 

 

4.4.2 Fouten 

 
Wordt beschouwd als fout: 
 
- De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot 

afschilferingen in het oppervlak van de steen 
- De aanwezigheid in beide koppen of strekken van één of meerdere scheuren die langer zijn 

dan 1/3 van de hoogte van de steen en die een scheurbreedte hebben >= 0,2 mm. 
 
Het aantal stenen met fouten mag de 10 % niet overschrijden. 
 
Opmerking: afschilferingen waarvan de diameter niet groter is dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten 
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4.5 Algemene geometrische kenmerken 

 
De paragrafen 5.2.2 en  5.3.2 van EN 771-1  zijn van toepassing, alsook tabel 3.1 van EN 1996-
1-1 (EC 6). 
 
Deze kenmerken hebben als doel de geometrie van de stenen te beschrijven ten behoeve van de 
berekening volgens EN 1996-1-1 en ten behoeve van bepaalde systeemprestaties 
(luchtdoorlatendheid, thermische weerstand,…). 
 
Het betreft de verschijningsvorm (de configuratie), de dikte van  de buitenwanden, de ribben en 
de afmetingen van de handgrepen.  Op basis van deze gegevens kan de groepsindeling volgens 
EN 1996-1-1 tabel 3.1 weergegeven worden. 
 
De algemene geometrische kenmerken worden verplicht in de Benor-certificatie opgenomen, 
tenzij de prestatiekenmerken waarvoor ze relevant zijn, rechtstreeks in het kader van de CE-
markering gedeclareerd  worden. In dat geval vallen deze kenmerken zelf onder de Benor-
certificatie  
 
 
Hierna volgen een aantal verschijningsvormen, die typisch zijn voor de Belgische markt, en die 
in de classificatie HD vallen. 
 
 

   
a. Volle steen b. Steen met een “frog” c. Verticaal geperforeerde 

steen 
      
 

 
 

d. Verticaal geperforeerde steen e. Verticaal geperforeerde steen 
 
 
Figuur 3 – Voorbeelden van hoge dichtheid producten 
 
 
Hierna volgen een aantal verschijningsvormen, en die in de classificatie LD vallen. 
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Vertikaal geperforeerd 
product 

Verticaal geperforeerd product 
met mortelholte 

Verticaal geperforeerd product met 
handgrepen 
 

 
 

 
  

Verticaal geperforeerd 
product met tand- en 
groefsysteem 

Horizontaal geperforeerd 
product (voor 
scheidingswanden) 

Horizontaal geperforeerd product 
met pleisterprofilering 

 

  
 

Horizontaal geperforeerd 
product met mortelholte 

Product voor beton- of 
mortelvulling 

Product voor 
metselwerkpanelen 

 
 
Figuur 4 – Voorbeelden van lage dichtheid producten 
 
WERKWIJZE :  
 
De declaratie van de algemene geometrische kenmerken kan worden gedaan door te verwijzen 
naar een van de groepen gedefinieerd in EN 1996-1-1 of EN 1996-1-2 en/of ze mag, indien 
relevant, een of meerdere kenmerken bevatten uit de volgende lijst: 
− vorm en karakteristieken, inclusief de richting van de perforaties (indien nodig d.m.v. een 

tekening of illustratie); 
− volume van de alle perforaties als een percentage van de lengte x breedte x hoogte van het 

product; 
− volume van de grootste van alle perforaties als een percentage van de lengte x breedte x 

hoogte van het product; 
− volume van handgrepen als een percentage van de lengte x breedte x hoogte van het product; 
− dikte van de ribben; 
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− dikte van de mantels; 
− gecombineerde dikte van de ribben en mantels van strek tot strek als een percentage van de 

breedte van de steen; 
− gecombineerde dikte van de ribben en mantels van kop tot kop als een percentage van de 

lengte van de steen; 
− oppervlakte van de perforaties op een legvlak als een percentage van de lengte x breedte van 

het product. 
 
Het totale volume van de “frogs” mag niet groter zijn dan 20 % van het totale volume (lengte x 
breedte x hoogte) van de steen. 
 
OPMERKING: De koppen van metselbakstenen kunnen opsluitprofileringen hebben, 
bijvoorbeeld  mortelholtes, tand- en groefsystemen. De strekken van metselbakstenen kunnen 
 een oppervlakteprofilering hebben (pleister profilering). 
 
Voor elke gedeclareerde waarde moet worden aangegeven of het een boven- of ondergrens 
betreft, dan wel een spreidingsgebied.  Indien de metsedlbakstenen zijn bemonsterd uit een partij 
volgens bijlage A van EN 771-1 en beproefd volgens EN 772-16, EN 772-9 en EN 772-3, dan 
dient de gemiddelde waarde, verkregen uit metingen van het beproevingsmonster, binnen het 
gedeclareerde spreidingsgebied of grenswaarde te liggen. 
 

4.6 Volumemassa  

 
De paragrafen 5.2.3 &  5.3.3 van EN 771-1 zijn van toepassing. 
 
De opgave van de bruto droge volumemassa van de steen en van de netto droge volumemassa 
van de steen zijn verplicht op te nemen in de BENOR-certificatie en worden bepaald volgens EN 
771-1. 
 
Deze kenmerken worden aangewend bij de bepaling van de gebruiksgeschiktheid in het kader 
van: 
- stabiliteitsberekeningen (massa van wandelementen) 
- akoestische berekeningen 
- brandweerstand 
- thermische isolatie 

 

4.6.1 Bruto droge volumemassa 

 
Indien relevant voor het doel waarvoor het product op de markt wordt gebracht, en in ieder 
geval indien de metselsteen wordt toegepast in bouwdelen waaraan akoestische eisen worden 
gesteld, moet de bruto droge volumemassa (van het element) door de fabrikant worden 
gedeclareerd. 
 
OPMERKING 1: De fabrikant mag ook aangeven op welke wijze de netto droge volumemassa 
 van het element past in een nationaal classificatie systeem. 
 
Indien de bruto droge volumemassa wordt gedeclareerd, moet de fabrikant ook declareren welke 
van de afwijkingscategorieën in 4.6.3 van toepassing is. 
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De fabrikant mag bijkomend de minimale en maximale individuele waarden van de bruto droge 
volumemassa declareren. 
 
In het kader van de BENOR-certificatie moet de fabrikant één van de volgende bruto droge 
volumemassaklassen declareren : 
 

klasse maatstaf  
ρ1                       ρ < 1000 kg/m3 LD 

ρ1,6 1000 kg/m3 <= ρ < 1600 kg/m3 HD 
ρ1,6+ 1600 kg/m3 <= ρ HD 

Tabel 3 

Opmerking : de klasse ρ1,6+ bestaat enkel voor volle metselstenen. De klasse wordt bepaald door 
het gemiddelde van de metingen. 
 

4.6.2 Netto droge volumemassa 

 
Indien relevant voor het doel waarvoor het product op de markt wordt gebracht moet de netto 
droge volumemassa door de fabrikant worden gedeclareerd. 
 
OPMERKING 1: De fabrikant mag ook aangeven op welke wijze de netto droge volumemassa 
 van het element past in een nationaal classificatie systeem. 
 
Indien de netto volumemassa wordt gedeclareerd moet de fabrikant ook aangeven welke van de 
tolerantiecategorieën in 4.6.3 van toepassing is. 
 
De fabrikant mag bijkomend de minimale en maximale individuele waarden van de bruto droge 
volumemassa declareren. 
 

4.6.3 Tolerantieklassen 

 
De tolerantieklasse wordt bepaald door bemonstering uit een partij volgens bijlage A van EN 

771-1 en beproeving volgens EN 772-13. Het bekomen gemiddelde voor de bruto- of netto-
volumemassa, verkregen uit de uitgevoerde metingen voor het monster mag per klasse niet 
meer afwijken van de gedeclareerde waarde dan. 

 
D1 :  10 % 
D2 :   5 % 
 
Dm :  een afwijking in%, vastgesteld door de fabrikant (groter of  kleiner dan de waarden voor 

de andere klassen. 
 

4.7 Druksterkte 
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4.7.1 De declaratie van de druksterkte volgens de EN 771-1 

 
De druksterkte van bakstenen wordt  bepaald en door de producent gedeclareerd volgens de 
paragrafen 5.2.4 & 5.3.4 van EN 771-1. 
De declaratie is verplicht en is onderworpen aan de CE-markering. 
 
De te declareren waarde is de garandeerde gemiddelde druksterkte bij bepaling volgens EN 772-
1 op een monster genomen uit een lot volgens annex A van EN 771-1. 
 
Gezien de bakstenen voor niet decoratief metselwerk dienen te voldoen aan categorie I dient de 
declaratie zo te worden gekozen dat de kans dat de voor een lot vastgestelde gemiddelde waarde 
wordt onderschreden, kleiner is dan 5%. 
De producent dient dit via zijn productiecontrole te beheersen en aan te tonen. Hierbij dient in 
acht te worden genomen dat elk individueel resultaat binnen een lot hoger moet zijn dan 80%van 
de gedeclareerde waarde. 
De verantwoording van de declaratie wordt in het kader van de BENOR-certificatie nagezien.  
 
 

4.7.2 De declaratie van de karakteristieke druksterkte in functie van de  NBN B24-301 

 
Ten behoeve van het beschikken over een passende rekenwaarde voor de toepassing van NBN 
B24-301, in afwachting van de publicatie van NBN-EN 1996-1-1 (EC 6) dient een 
karakteristieke waarde te worden gedeclareerd overeenkomstig NBN B24-301. 
De waarde wordt bepaald uitgaande van dezelfde bemonstering en beproeving als deze voorzien 
voor de verplichte declaratie volgens EN 771-1, echter met een statistisch verantwoord aantal 
monsters. 
De producent dient deze declaratie via zijn productiecontrole te verantwoorden. De waarde 
maakt het voorwerp uit van de BENOR-certificatie. 
 

4.8 Vorstbestandheid 

 
De paragrafen 5.2.6 & 5.3.6 van EN 771-1 is van toepassing. 
 
Voor bakstenen voor niet decoratief metselwerk, bestemd voor buitenmetselwerk of 
grondmetselwerk, dient de producent de geschiktheid te declareren voor blootstelling aan 
bepaalde  klimatologische omgevingsvoorwaarden, zoals aangegeven in annex B3 van de 
referentienorm. 
 
De declaratie geschiedt door het opgeven van een klasse:  
 
- F0  Passieve klimatologische omstandigheden 
- F1 Gematigde klimatologische omstandigheden 
- F2 Strenge klimatologische omstandigheden 

 
Teneinde deze declaratie te uniformiseren is een Europese proefmethode in ontwikkeling. Deze 
bevindt zich in het stadium van technische specificatie: TS 772-22. 
 



 

24/09/2007/PTV 23 003 17/27 

Zolang deze proefmethode niet definitief is goedgekeurd en als voldoende betrouwbaar en 
significant bevonden is, wordt de vorstbestandheid beoordeeld volgens de methode in gebruik in 
het land van verwerking. 
 
In het kader van het BENOR-merk, dat bestemd is voor de Belgische markt wordt tot nader order 
gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode en de classificatie, beschreven in de norm NBN B 
23-002. Deze beoordeling is gebaseerd op een combinatie van de bepaling van de capillaire 
eigenschappen (NBN-B27-010) en de vorstbestandheidsproef volgens NBN B27-009 en zijn 
addendum. Hierbij wordt een classificatie gehanteerd, die bestaat uit volgende niveaus:  
 
- niet vorstbestand 
- normaal vorstbestand 
- zeer vorstbestand 

 
In het kader van de BENOR-certificatie op bakstenen voor buiten- en grondmetselwerk is de 
declaratie volgens deze Belgische methode verplicht. 
 
In afwachting van de beschikbaarheid van voldoende gegevens omtrent de relatie tussen de 
classificatie volgens de Europese norm en de Belgische beoordelingsmethode, wordt de 
declaratie volgens EN 771-1 als volgt vanuit de BENOR-certificatie ondersteund. 
 
Voor stenen, die als zeer vorstbestand gecatalogeerd zijn volgens NBN B23-002, wordt de 
declaratie F2 automatisch aanvaard. 
 
Voor stenen die als normaal vorstbestand gecatalogeerd zijn volgens NBN B23-002, wordt de 
declaratie F2 eveneens aanvaard, mits via ITT volgens EN 771-1 is aangetoond dat de stenen 
niet beschadigd worden na 100 vorst-dooi-cycli.bij beproeving volgens TS 772-22. 
 
Voor stenen die als normaal vorstbestand worden gecatalogeerd volgens NBN B23-002, doch die 
niet beproefd zijn volgens TS 772-22 of die de 100 cycli niet halen zonder beschadiging, wordt 
de declaratie F1 aanvaard. 
 
Stenen  die als niet vorstbestand gecatalogeerd zijn volgens NBN B23-002 worden beschouwd 
als bestemd voor de blootstellingsklasse FO. 
 
Het BENOR-merk ondersteunt geen declaraties van het type FI of F2, indien geen classificatie 
volgens  NBN B23-002 beschikbaar is. 
 
 

4.9 Wateropname 

 
De paragrafen 5.2.7 en 5.3.7 van EN 771-1 zijn van toepassing. 
De kenmerken inzake wateropname maken het voorwerp uit van de Benor-certificatie 
 

4.9.1 Bakstenen voor buitenmetselwerk 

 
Ten aanzien van bakstenen voor gebruik in buitenmetselwerk waarbij de zichtzijde van de steen 
wordt blootgesteld, moet de wateropname door de fabrikant worden gedeclareerd. Bij 
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bemonstering een partij volgens bijlage A van EN 771-1 en beproeving volgens de methode zoals 
beschreven in bijlage C van EN 771-1, mag de gemiddelde wateropname van de beproefde 
stenen niet groter zijn dan de gedeclareerde wateropname. 
 

4.9.2 Initiële wateropzuiging 

 
Indien relevant voor de beoogde toepassing, moet de initiële wateropzuiging van een partij 
metselbakstenen door de fabrikant worden gedeclareerd. In dat geval wordt een beproeving 
uitgevoerd volgens EN 772-11 op een monster genomen uit een partij volgens bijlage A van EN 
771-1, gebruikmakend van een opzuigingsperiode van 60 ± 2 seconden. 
De gemiddelde initiële wateropzuiging van een vastgesteld aantal metselbakstenen mag niet 
groter zijn dan de gedeclareerde initiële wateropzuiging. 
 
Om aan de gebruiker informatie te geven m.b.t. de keuze van de mortel is de producent verplicht 
in het kader van een BENOR-certificatie de klasse van initiële wateropzuiging te declareren 
zoals vermeld in tabel 3.  De producent verklaart de klasse op basis van gemeten gemiddelde 
waarden. 
 
TABEL 3 : Klasse-indeling initiële wateropzuiging 
 

Klasse Declaratie 
[kg/m2.min] 

Keuringscriteria gemiddelde 
Initiële wateropzuiging 

[kg/m2.min] 
IW1 Zeer weinig zuigend IW ≤ 0,5 IW < 0,7 
IW2 Weinig zuigend 0,5 < IW ≤ 1,5 0,4 < IW ≤ 1,7 
IW3 Normaal zuigend 1,5 < IW ≤ 4,0 1,3 < IW ≤ 4,5 
IW4 Sterk zuigend 4,0 < IW 3,5 < IW 
 

4.10 Gehalte aan actieve oplosbare zouten 

 
De paragrafen 5.2.8 en 5.3.9 van EN 771-1 zijn van toepassing. 
 
De declaratie van het gehalte aan oplosbare zouten volgens EN 771-1 is verplicht in het kader 
van de BENOR-certificatie voor stenen voor buitenmetselwerk. 
 
Het gehalte actieve oplosbare zouten moet door de fabrikant worden gedeclareerd op basis van 
de categorieën opgenomen in Tabel 4. Bij bemonstering uit  een partij volgens bijlage A van EN 
771-1 en beproeving volgens EN 772-5, mag het gehalte actieve oplosbare zouten niet groter zijn 
dan het gedeclareerde gehalte actieve oplosbare zouten. 
 
Hierbij wordt volgende classificatie gehanteerd. 
 
Tabel 4 –Klassen voor het  gehalte actieve oplosbare zouten 
 
 

Totaal % m/m, niet groter dan 
Categorie 

Na+ + K+ Mg2+ 
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S0 
S1 
S2 

geen eisen 
0,17 
0,06 

geen eisen 
0,08 
0,03 

 
 
OPMERKING 1: Indien de beoogde toepassing van het product voorziet in een volledige 
 bescherming tegen indringing van water (bijvoorbeeld een dikke laag passend 
 pleisterwerk, specifieke bekleding, binnenblad van een spouwmuur, 
 binnenmuren), is er geen eis ten aanzien van het gehalte actieve oplosbare 
 zouten (S0). 
 
 
OPMERKING 2: Zie B.4 van EN 771-1 voor verdere informatie. 
 
 

4.11 Neiging tot uitbloeiingen 

 
Bakstenen voor zichtbaar blijvend metselwerk worden in het kader van de BENOR-certificatie 
verplicht onderworpen aan een uitbloeiingsproef volgens NBN B24-209. 
 
Bij het uitvoeren van de proef mogen geen witte vlekken verschijnen waarvan de oppervlakte 
groter is dan 5 cm². Een lichte witachtige waas of een smalle zoom worden niet in aanmerking 
genomen. 
 

4.12 Vochtexpansie 

 
De paragrafen 5.2.9 en 5.3.10 van EN 771-1 zijn van toepassing. 
 
In landen waarin een eis van kracht is met betrekking tot de vochtexpansie, moet deze worden 
beoordeeld en gedeclareerd volgens de regels die van kracht zijn op de voorgenomen locatie 
waar de producten worden verwerkt. 
In België wordt dit kenmerk als facultatief beschouwd. 
 

4.13 Brandreactie 

 
De paragrafen 5.2.10 & 5.3.11 van  EN 771-1 zijn van toepassing. 
 
De fabrikant moet de brandreactieclassificatie van metselstenen declareren, voor producten 
bedoeld voor toepassing in bouwdelen waaraan eisen met betrekking tot brand gesteld worden. 
 
Bij metselwerkproducten die minder dan 1,0 massapercent of volumepercent (de hoogste waarde 
aanhouden) homogeen verdeelde organische stoffen bevatten, mag brandklasse A1 gedeclareerd 
worden, zonder noodzaak van proeven. 
 
Metselwerkproducten die meer dan 1,0 massapercent of volumepercent (de hoogste waarde 
aanhouden) homogeen verdeelde organische stoffen bevatten, moeten worden geclassificeerd in 
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overeenstemming met EN 13501-1 en de van toepassing zijnde brandklasse moet worden 
gedeclareerd. 
 

4.14 Thermische eigenschappen 

 
De paragrafen 5.2.5 en 5.3.5 van EN 771-1 zijn van toepassing. 
 
De producent moet informatie verschaffen over de thermische eigenschappen van de 
metselbaksteen indien dit relevant is voor de toepassing waarvoor het product op de markt wordt 
gebracht en in ieder geval indien de producten worden toegepast in situaties waar eisen worden 
gesteld aan de thermische isolatiekenmerken. 
Voor deze declaratie wordt verwezen naar EN 1745 of naar de NBN B 62-002. 
 
 
De producent heeft de keuze om op het niveau product kenmerken te declareren die afgeleid zijn 
van in de normen getabelleerde waarden, waarden bekomen door beproeving op stenen of 
waarden bekomen door berekening aan de hand van beproefde materiaalkenmerken  en een 
referentierekenmethode. 
 
De desgevallend gedeclareerde materiaal- en productkenmerken zijn het voorwerp  van de CE-
markering en de Benor-certificatie.  
 
Op het niveau van de bakstenen kan de lambda-waarde gedeclareerd worden.Indien dit het geval 

is moet het de λ10dr - 90/90 – waarde zijn. 
Deze waarde kan in berekeningen van de U-waarde van wandelementen worden aangewend, in 
combinatie met de overeenkomstige waarde van de metselmortel, gebruik makend van een 
referentierekenmethode. 
 
Via een systeemattest, type ATG, is het ook mogelijk de thermische performantie van type-
wandelementen te declareren.  De eisen voor de samenstellende componenten, waaronder de 
gevelbakstenen, dienen te worden vastgelegd en kunnen deel uitmaken van de Benor-certrificatie 
 
De verschillende methodologieën, alsook de bepaling van de relevante productkenmerken zijn 
opgenomen in een latere bijlage van deze PTV. 
 

4.15 Dampdoorlatendheid 

 
De  paragrafen 5.2.11 en 5.3.12 van EN-771-1 zijn van toepassing  
 
Voor stenen bedoeld voor toepassing in buitenmetselwerk, moet de producent informatie 
verschaffen betreffende de waterdampdoorlatendheid aan de hand van de tabelwaarden voor de 
waterdampdiffusiecoëfficiënt, opgenomen in EN 1745. 
 

4.16 Hechtsterkte 

 
De  paragrafen 5.2.12 en 5.3.13 van EN-771-1 zijn van toepassing. 
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Ten aanzien van metselbakstenen die bedoeld zijn voor toepassing in metselwerk en die worden 
onderworpen aan constructieve eisen, moet de minimale hechtsterkte van het product in 
combinatie met mortel worden gedeclareerd in termen van de karakteristieke initiële 
schuifspanning volgens EN 1052-3. De declaratie kan geschieden op basis van vaste 
getabelleerde waarden volgens 5.2.12.2 en 5.3.13.2 van EN 771-1 of op basis van de 
beproevingen volgens de methode beschreven in 5.2.12.3 en 5.3.13.3 van EN 771-1. De fabrikant 
moet declareren of de waarde van hechtsterkte verkregen is op basis van getabelleerde  waarden 
of op basis van proeven. 
 
OPMERKING.  In de meeste gevallen mag verwacht worden dat het gebruik van getabelleerde 
waarden voldoende zal zijn. 
 
 
Wanneer geen declaratie wordt gedaan op basis van proeven ( 5.2.12.3 of 5.3.13.3 van EN 771-
1), mag de karakteristieke initiële schuifspanning van een product in combinatie met de mortel 
worden gedeclareerd, met een verwijzing naar EN 998-2:2003, bijlage C. 
 
Bijlage C van de EN 998-2:2003: 

Metselen  0,15 N/mm 
Verlijmen  0,30 N/mm 
 
Ingeval de declaratie gebeurt op basis van proeven zal de producent opgeven voor welke types 
stenen en mortel de declaratie van toepassing is. 
De opvolging van de  beproeving zijn het voorwerp van de Benor-certificatie. 
 
 
5. BESCHRIJVING, KARAKTERISERING EN CLASSIFICATIE 
 
De declaratie dient voor elk product te zijn opgenomen in een technische fiche die is opgemaakt 
volgens het model beschreven in bijlage bij deze PTV. 
 
De declaratie dient alle verplicht gecertificeerde kenmerken te bevatten en dient in 
overeenstemming te zijn met de regels voor de CE-markering. 
 
In deze PTV worden slechts enkelvoudige classificaties per kenmerk gebruikt. 
 
Classificatie in functie van het gebruik waarbij meerdere kenmerken gezamenlijk worden 
beschouwd worden enkel toegepast in combinatie met  systeemattesten (zie bijlagen). 
 
 
6. MARKERING 
 
De BENOR-markering vult de CE-markering aan en respecteert alle regels van deze laatste (zie 
ook paragrafen 6.1.1 en 6.1.2 van de EN 771-1). 
 
6.1.2  HD en LD producten 
 
Een beschrijving en een aanduiding op een pallet metselbakstenen moet tenminste het volgende 
bevatten: 
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a) het nummer en de uitgiftedatum van deze Europese Norm; 
 

b) type product, (zie 5.1); 
 

c) afmetingen met inbegrip van toleranties, maatspreiding,  (fabricagemaat) (zie 5.2.1 & 
5.3.1); 

 
d) druksterkte, (zie 5.2.4 & 5.3.4) met vermelding van categorie I 

 
e) vorst/dooi weerstandscategorie en de gebruikte testmethode, (zie 5.2.6 & 5.3.6); 

 
 
 
Indien nodig voor de toepassing waarvoor het op de markt wordt gebracht, moet de beschrijving 
en aanduiding ook het volgende bevatten: 
 
Opmerking: de onderstaande  beschrijving kan weergegeven worden op de leveringsbon of  
  kan op een eenvoudige manier opgevraagd worden bij de producent  
 
 

f) bruto en netto droge volumieke massa en toleranties, (zie 5.2.3 & 5.3.3); 
 

g) verschijningsvorm, (zie 5.2.2 & 5.3.2); 
 

h) wateropneming, (zie 5.2.7 & 5.3.7); 
 

i) initiële wateropzuiging, (zie 5.3.8); 
 

j) thermische eigenschappen, (zie 5.2.5 & 5.3.5); 
 

k) categorie van actieve oplosbare zouten, (zie 5.2.8 & 5.3.9); 
 

l) vochtexpansie en de gebruikte testmethode, (zie 5.2.9 & 5.3.10); 
 

m) brandreactie, (zie 5.2.10 & 5.3.11); 
 

n) waterdampdoorlatendheid, (zie 5.2.11 & 5.3.12); 
 

o) hechtsterkte, (zie 5.2.12 & 5.3.13). 
 
 
De onder BENOR-certificatie geleverde producten dienen eveneens voorzien te zijn van 
onderstaande kenmerken op elke pallet: 
 

a) Naam, of een andere wijze van identificatie van de fabrikant van het product; 
 

b) Wijze van identificatie van de productiedatum van de metselbaksteen  
 

c) Verwijzing naar deze PTV 
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d) Indien gebruikt voor buiten- en grondmetselwerk : vermelding van de vorstkenmerken 
volgens de NBN B 27 009  

 
e) Vermelding van bruto volumieke massa klasse en gemiddelde genormaliseerde 

druksterkteklasse 
 

f) Vermelding van de karakteristieke druksterkte volgens de NBN B 24 301 
 

g) Indien gebruikt voor zichtbaar blijvend metselwerk : vermelding van de uitbloeiing 
volgens de NBN B 24 209 
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7. VOORSCHRIFTEN, KWALITEITSCONTROLE EN CERTIFICATI E 

7.1 Voorschriften 

 
Alle voorschriften vermeld in deze PTV kunnen door een voorschrijver worden aangewend in 
bestekken. 
 
Indien voor een bedoeld gebruik bepaalde directe of indirecte kenmerken onder de CE-
markering vallen dienen de gebruikte producten in elk geval aan de betreffende vereisten te 
voldoen, zelfs als ze niet zijn voorgeschreven. 
 
De voorschrijver kan eisen dat producten voor de vereiste kenmerken onder de BENOR-
certificatie vallen of dat ze minstens onderworpen zijn aan een gelijkwaardige kwaliteitscontrole 
onder gelijkwaardig toezicht van een onafhankelijke partij. 
 

7.2 BENOR-certificatie 

 
Alle in deze PTV en zijn bijlagen opgenomen kenmerken kunnen onder het BENOR-merk 
worden gecertificeerd. 
 
Een product wordt voor een bedoelde toepassing enkel tot de BENOR-certificatie toegelaten 
indien het correct CE-gemarkeerd wordt. 
 
De BENOR-certificatie respecteert de CE-markering en herneemt geen taken uitgevoerd door 
een genotificeerde instelling. Ze vervolledigt enkel het toezicht op de kwaliteitscontrole voor de 
relevante kenmerken en specifieke criteria. 
 
In het bijzonder betekent dit een extern toezicht op de ITT en de aanpassing van de FPC-
opvolging naar de inhoud van de BENOR-certificatie toe. 
 
De regels voor de kwaliteitscontrole in het kader van het BENOR-merk en de methodes voor 
evaluatie en toezicht zijn beschreven in het TRA … van BCCA. 
 

7.3 Aanvaardingskeuringen 

 
De overeenstemming van de eigenschappen van bepaalde loten met volgens deze PTV 
voorgeschreven kenmerken, kan worden nagezien aan de hand van de hierna beschreven 
keuringsprocedure. Dit geschiedt normaliter enkel bij ontstentenis van een BENOR-certificaat 
voor de betreffende kenmerken. 
 
BCCA behoudt als enige het recht officiële conformiteitsattesten uit te schrijven voor deze 
keuringen. 
 
� annex A 
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8. BIJLAGEN 

8.1 Bijlage 1 

 
Samenstelling van de technische commissie die het document tot stand gebracht hebben: 
 
Dhr De Blaere: BCCA 
Dhr De Barquin: WTCB 
Mevr Deroose: Briqueteries de Ploegsteert 
Dhr Devloo: Belgische Baksteenfederatie 
Dhr Goossens: Wienerberger 
Dhr Gregoire: WTCB 
Dhr  Linster: Verbond van de keramische nijverheid 
Dhr Soers: laboratorium Geos 
Dhr Vande Moortel: Vande Moortel 
Dhr Vanduyfhuys: Briqueteries de Ploegsteert 
Dhr van Rossem: SECO 
Dhr Vasseur: Wienerberger 
Mevr Welvaert: Laboratorium Van Vooren 
Mevr Willaert: BCCA 
 

8.2 Bijlage 2 

 
De geschiktheid van een steen om te worden geplaatst met een bepaalde voegdikte en een 
bepaalde metseltechnologie wordt behandeld in een latere bijlage aan de PTV. 
 

8.3 Bijlage 3 

 
De verschillende methodologieën, alsook de bepaling van de relevante productkenmerken zijn 
opgenomen in een latere bijlage van deze PTV. 
 

8.4 Bijlage 4 

 
De declaratie dient voor elk product te zijn opgenomen in een technische fiche die is opgemaakt 
volgens het model beschreven in bijlage bij deze PTV. 
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Bijlage 4 
 
Een dergelijke tabel zal voor elke gecertificeerde steen aangemaakt worden en gepubliceerd 
worden op de BCCA website. 
 
Commerciële benaming van de steen: vb bcca steen. 
Samenstelling: naar gelang de soort van kleisamenstelling (vb lokale kleimengeling: rood). 
werkmaten van de steen: vb 290/140/190. 
Omschrijving van de steen: (SP). 
 
  Niet decoratief 
  Binnen 

(beschermd metselwerk) 
Buiten 
(niet beschermd metselwerk) 

 NBN-EN 
771-1+A1 
:2006 

  

§5.2.1.2 
§5.3.1.2 

T1/+ 
T2/+ 
Tm  

T1/+ 
T2/+ 
Tm 

Dimensies en 
toleranties 

§5.2.1.2 
§5.3.1.2 

R1 
R2 
Rm 

R1 
R2 
Rm 

Perforatiebeeld 
 

§5.2.2 
§5.3.2 

Vorm en oriëntatie 
meedelen 
 
 

Vorm en oriëntatie meedelen 
 
 

Oppervlakte 
handgrepen (+ frogs) 

§5.2.2.3 % % 

perforaties §5.2.2.5 % % 
Bruto droge volumieke 
massa 
 

§5.3.3.1 
> 1000 
kg/m3 

Mee te delen in functie van 
toepassing: draagkracht-
akoestiek-brandweerstand-
thermische isolatie 

Mee te delen in functie van toepassing: 
draagkracht-akoestiek-brandweerstand-
thermische isolatie 

Dikte ribben en 
mantels 

§5.2.2.2 Enkel wanneer 
gevraagd:mee te delen in 
functie van toepassing : 
draagkracht 

Enkel wanneer gevraagd:mee te delen in 
functie van toepassing : draagkracht 

Gecombineerde dikte 
van ribben en mantels 

 % Enkel wanneer 
gevraagd:mee te delen in 
functie van toepassing : 
draagkracht 

% Enkel wanneer gevraagd:mee te 
delen in functie van toepassing : 
draagkracht 

netto droge volumieke 
massa en tolerantie 

§5.3.3.2 gemiddelde 
Tolerantie D1 of D2 of Dm 

gemiddelde 
Tolerantie D1 of D2 of Dm 

Druksterkte 
Categorie 1 

§5.3.4 * * 

Thermische 
eigenschappen 

§5.3.5 ** 
 

** 
 

Duurzaamheid 
 

§5.3.6 FO F2 

Water opslorping 
 

§5.3.7.1 / / 

Initiële 
wateropslorping 

§5.3.8   

Actieve oplosbare 
zouten 

§5.3.9 / S0 
S1 
S2 

vochttransport §5.3.10   
brandreactie §5.3.11 Enkel wanneer gevraagd 

Klasse A1 wanneer gehalte 
organische stoffen < 1% 

Enkel wanneer gevraagd 
Klasse A1 wanneer gehalte organische 
stoffen < 1% 

dampdoorlaatbaarheid §5.3.12  Tabel 1 EN 1745 
Buigtrek - adhesie §5.3.13 0,15 N/mm vermetseld 

0,30N/mm 
verlijmd 

0,15 N/mm vermetseld 
0,30N/mm 
verlijmd 
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Nota: in het geel betekent dat deze waarde moet weergegeven worden door de producent volgens de EN 771-1 
 
 PTV 

23 003 
  

Vlakheid en rechtheid 
van de vlakken 

§4.3.1 1% van de diagonaal, voor 
zichtwerk en gelijmd 
metselwerk in strengpers 

1% van de diagonaal, voor zichtwerk en 
gelijmd metselwerk in strengpers 

Initiêle 
wateropslorping 

§4.9.2 IW1 
IW2 
IW3 
IW4 

IW1 
IW2 
IW3 
IW4 

Parallelle legvlakken §4.3.2 Gelijmd metselwerk Gelijmd metselwerk 
Bruto droge volume 
massa klasse 

§ 4.6.1   

Karakteristieke 
druksterkte 

NBN B 
24-301 

  

beschadigingen §4.4.1 5% 10% 
fouten §4.4.2 5% 10% 
vorstbestandheid NBN B 

27-009 
Niet vorstbestand Normaal of Zeer vorstbestand 

Neiging tot uitbloeiing NBN B 
24-209 

/ / 

 
 
Nota: in het geel betekent dat deze waarde moet weergegeven worden door de producent volgens de PTV 23-003 


