
 

PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk  

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten 
 

 

Aarlenstraat 53 - B9 
1040 BRUSSEL 

Tel.  (02) 237.60.20 
Fax  (02) 735.63.56 

e-mail : mail@probeton.be 
website : www.probeton.be 

 
PTV 100 

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
Uitg. 1 - Add. 1 2006 

 
T 06/0098 N 

2006.04.27 – Mod2 
 

 
 
 
 
 
 

GEPREFABRICEERDE PRODUCTEN 
VAN ONGEWAPEND, VAN GEWAPEND EN VAN 

STAALVEZELVERSTERKT BETON VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN 
 
 
 
 
 

ADDENDUM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevalideerd en geregistreerd door het  
Belgisch Instituut voor Normalisatie op 2006.06.14 onder het nr. 3001/1361 
 
Geregistreerd door de Federale Overheidsdienst Economie 
op 2006.06.22 onder het nr. Q/305 
 
Dit Addendum behoort bij: 
- de PTV 100 van 2002, PROBETON-ref. T 00/1632 N – C4: 2002.03.12-Mod.; 
  
© PROBETON - 2006  



 
 
 



PTV 100 - Add. 1 - 2006 1/11 
 
 

 
V O O R W O O R D 

 
 
Dit Addendum 1 bij de PTV 100 legt de overgangsmaatregelen vast bij de invoering van de 
NBN EN 206-1: 2001 en de NBN B 15-001: 2004. Meer in het bijzonder legt dit Addendum vast hoe 
in de PTV 100 - Uitgave 1 en alle andere productgebonden PTV uitgegeven door PROBETON die 
op deze PTV gebaseerd zijn de verwijzingen naar paragrafen van de NBN B 15-001, waarmee 
impliciet de uitgave van 1992 (NBN B 15-001: 1992) bedoeld werd, moeten gelezen worden na 
invoering van de NBN EN 206-1: 2001 en de NBN B 15-001: 2004 en op welke wijze vermeldingen 
van blootstellingsklassen vanaf dan moeten begrepen worden. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de relevante bepalingen van de NBN EN 13369: 2004. 
 
Dit Addendum geeft aan op welke wijze bij de vaststelling van de grenswaarden voor 
betonsamenstellingen rekening gehouden moet worden met eigenheid van geprefabriceerde 
elementen van beton in de zin van de NBN  EN 13369: 2004. 
 
Dit Addendum 1 zal herzien worden van zodra de eisen aangaande grenswaarden voor 
betonsamenstellingen opgenomen worden in een Nationale Aanvulling bij de NBN EN 13369. Dit 
Addendum zal ten laatste tezamen met de PTV 100 - Uitgave 1 ingetrokken worden. 
 
Ten slotte geeft dit Addendum aan op welke wijze de omzetting gebeurt van de druksterkte van 
cilinders naar die van kubussen met zijde 150 mm, gesteund op de relevante bepalingen van 
NBN EN 13369: 2004 en NBN EN 12504-1:2000. 
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* Voeg toe aan "INHOUD": 
 
BIJLAGE B – Grenswaarden voor betonsamenstellingen voor ongewapende, gewapende en 

staalvezelversterkte betonproducten volgens § 3.1 van PTV 100 
 
* Voeg toe aan "Normen" van "TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN": 
 
NBN EN 206-1: 2001 

Beton – Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit 
 
NBN EN 13369: 2004 

Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten 
 

* Vervang in "Normen" van "TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN": 
 
NBN B 15-001 

Beton - Prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria 
 
door 

 
NBN B 15-001: 2004 

Aanvulling op NBN EN 206-1 – Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit 
 

* Schrap in "Normen" van "TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN": 
 
NBN B 15-209 (+ addendum) 

Proeven op beton – Nemen van proefstukken uit verhard beton 
 

* Vervang in "Normen" van "TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN": 
 
NBN B 15-220 

Proeven op beton – Bepaling van de druksterkte 
 
NBN B 15-237 

Proeven op beton – Vervaardiging en bewaring van gegoten proefstukken 
 
door 

 
NBN EN 12390-2: 2001 

Beproeving van verhard beton – Deel 2 : Vervaardiging en bewaring van proefstukken voor 
sterkteproeven 

 
NBN EN 12390-3: 2002 

Beproeving van verhard beton – Deel 3 : Druksterkte van proefstukken 
 
* Vervang elke verwijzing naar specifieke paragrafen van NBN B 15-001: 1992 door de 

verwijzing naar NBN EN 206-1: 2001, NBN B 15-001: 2004 of NBN EN 13369: 2004 zoals 
aangegeven in Tabel 1 van onderhavig Addendum 1, rekening houdende met de eventuele 
opmerkingen van de laatste kolom; 
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* Vervang elke vermelding van een blootstellingsklasse volgens NBN B 15-001: 1992 door de 

vermelding van een omgevingsklasse volgens NBN B 15-001: 2004 en/of de overeenkomstige 
milieuklasse(n) volgens NBN EN 206-1: 2001, zoals aangegeven in Tabel 2 van onderhavig 
Addendum 1; 

 
* Vervang de eerste alinea van § 5.1.1-a door: 

 
Indien de fabrikant beschikt over een systeem van productiecontrole in de fabriek (Factory 
Production Control of FPC) dat voldoet aan de eisen volgens § 6.3 van NBN EN 13369: 2004 
dan zijn de met de milieu- of omgevingsklasse(n) overeenstemmende eisen van Bijlage B 
aangaande de maximale water-cementfactor en het minimumcementgehalte, evenals de "andere 
eisen" van Tabellen F.2 en F.3 van NBN B 15-001: 2004, van toepassing. Indien niet dan zijn de 
met de milieu- en omgevingsklasse(n) overeenstemmende eisen van NBN B 15-001:2004 
aangaande de maximale water-cementfactor en het minimumcementgehalte van toepassing. 

 
* Vervang de eerste alinea van § 5.1.5.2-b door: 
 

De mechanische sterkte van het beton wordt vastgelegd door de fabrikant, met dien verstande 
dat: 
 
- indien de fabrikant beschikt over een FPC-systeem dat voldoet aan de eisen volgens § 6.3 

van NBN EN 13369: 2004, de met de milieu- of omgevingsklasse(n) overeenstemmende 
eisen van Bijlage B aangaande de druksterkte, gemeten op kubussen met 150 mm zijde, van 
toepassing zijn en indien niet de druksterkte, gemeten op kubussen met 150 mm zijde, niet 
kleiner is dan de met de milieu- en omgevingsklasse(n) overeenstemmende aanvullende eis 
op de minimale karakteristieke kubussterkte van NBN B 15-001:2004; 

 
- de buigtreksterkte niet kleiner is dan de met voornoemde minimale druksterkte 

overeenstemmende sterktewaarde (zie § 3.1.2.3 van NBN B 15-002). 
 
* Vervang de eerste alinea van § 5.1.5.3 en Tabel 1 door: 
 

De met de milieu- of omgevingsklasse(n) overeenstemmende eisen van Bijlage B aangaande de 
maximale wateropslorping zijn van toepassing en gelden ten aanzien van de individuele 
waarden. 
 
Indien daarbij: 
 
- de individuele proefstukken niet voldoen aan de eisen voor het minimaal volume van de 

proefstukken en/of één afmeting van de proefstukken niet groter is dan 50 mm, wordt de 
toelaatbare waarde verhoogd met 0,5 %; 

 
- bij de keuring van een levering de controle van het cementgehalte niet kan gebeuren tijdens 

de fabricage, wordt de toelaatbare waarde verlaagd met 1 %. 
 
De wateropslorping van het beton wordt bepaald door onderdompeling op ontnomen 
proefstukken. 
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* Vervang de eerste 3 alinea's van § 7.3.1 door:  

 
Het ontnemen van proefstukken aan het product door boren en/of zagen geschiedt in 
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van NBN EN 12504-1. 
 
Het vormen van kubussen en prisma's geschiedt in overeenstemming met NBN EN 12390-2. De 
ontnomen of ontvormde proefstukken en in het voorkomend geval de gerede producten worden 
tot de aanvang van hun conditionering onder dezelfde omstandigheden bewaard als het product. 
 
Proefstukken voor de bepaling van de mechanische sterkte van het beton worden in aanvulling 
van NBN EN 12504-1 en in afwijking van NBN EN 12390-2 vóór de druk- of buigproef 
gedurende 50 ± 10 h bewaard onder water bij een temperatuur van 20 ± 2°C 
 

* Vervang § 7.3.3 door:  
 
7.3.3  Druksterkte 
 
7.3.3.1  Controle op cilinders 
 
Voor het bepalen van de druksterkte van het beton op cilinders ontnomen aan het verhard beton 
door boren (boorkernen) is NBN EN 12390-3 van toepassing. De ontnomen cilinders zijn 
volgens 7.3.1. 
 
De druksterkte wordt in de regel nagegaan op cilinders waarvan de diameter (∅ ) en de 
hoogte (h) dezelfde zijn. Indien aan deze voorwaarde voldaan is mag de druksterkte bepaald op 
cilinders omgezet worden naar de druksterkte op kubussen met zijde 150 mm door 
vermenigvuldiging van de bekomen druksterkte met een omzettingscoëfficiënt zoals aangegeven 
in tabel 5. 
 
Tabel 5 - Omzettingscoëfficiënten voor de druksterkte van cilinders met h = ∅∅∅∅  naar die van 

kubussen met zijde 150 mm 
 

Maximum korreldiameter 
Cilinderdiameter (∅ )*  ≤ 20 mm ≤ 40 mm 

100 mm ≤ ∅  ≤  150 mm 1,00 1,00 
∅  =  50 mm  1,07 1,17 

* de omzettingscoëfficiënt voor cilinders met 50 mm < ∅  < 100 mm wordt afgeleid door 
lineaire interpolatie 

 
Indien de druksterkte bepaald wordt op cilinders met ∅  verschillend van h maar met h ≥ 0,7 ∅ , 
kan de druksterkte van cilinders met dezelfde ∅  en met h = ∅ , afgeleid worden door de bekomen 
druksterkte te delen door een omzettingscoëfficiënt die overeenstemt met de volgende 
uitdrukking: 
 
1,20 - 0,20 [1 - e-1,7 (h/∅  - 1)] 
 
NOOT: De bepalingen aangaande de omzettingscoëfficiënten zijn gesteund op de bepalingen van 

NBN EN 13369: § 5.1.1 en Bijlage H (informatief) evenals op NBN EN 12504-1: Bijlage A 
(informatief). 
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Het gebruik van andere omzettingscoëfficiënten dan de voormelde wordt verantwoord op basis 
van voorafgaand proefondervindelijk onderzoek. 
 
7.3.3.2 Controle op kubussen 
 
Het bepalen van de druksterkte van het beton op gevormde kubussen en op kubussen ontnomen 
aan het verhard beton door zagen is in overeenstemming met NBN EN 12390-3. De gevormde 
kubussen zijn volgens 7.3.1. 
 
Kubussen met zijde niet kleiner dan 100 mm en niet groter dan 150 mm en vervaardigd uit 
hetzelfde beton worden geacht dezelfde druksterkte te hebben. 
 
De zijde van de gevormde kubussen is in de regel 150 mm en in geen geval kleiner dan 100 mm. 
De zijde van de gezaagde kubussen is in de regel 100 mm. 
 
Vooraleer de druksterkte te bepalen op gezaagde kubussen met zijde kleiner dan 100 mm moet 
op basis van voorafgaand proefondervindelijk onderzoek de omzettingscoëfficiënt naar de 
druksterkte van kubussen met zijde 100 mm bepaald worden. 
 
Indien de druksterkte bepaald wordt op kubussen met zijde kleiner dan 70 mm wordt het in 
aanmerking te nemen aantal proefstukken verdubbeld. 
 
Het bepalen van de druksterkte op kubussen met zijde kleiner dan 50 mm is niet toegelaten.  
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* Voeg toe: BIJLAGE B 
Grenswaarden voor betonsamenstellingen voor ongewapende, gewapende en staalvezelversterkte betonproducten volgens § 3.1 van PTV 100 

 

Tabel B1 - Duurzaamheidseisen voor milieuklassen (a) 
 

 Milieuklassen volgens NBN EN 206-1: 2001 
 X0(b) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2(c) XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1(b) XA2 XA3 

Maximale water-cement-
factor (-) 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 

Minimumcementgehalte 
(kg/m3) 260 260 280 280 300 300 320 320 300 300 320 280 300 300 320 280 300 320 

Minimumkubusdruksterkte 
(N/mm2) 25 25 30 30 37 37 45 45 37 37 45 30 37 37 45 30 37 45 

Maximale wateropslorping  
(%)                   

Dmax ≥ 16 mm - - 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0(d) 6,0 5,5(d) 6,0 6,0 5,5 

8 mm ≤ Dmax <16 mm - - 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0(d) 7,0 6,5(d) 7,0 7,0 6,5 

Dmax < 8 mm - - 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0(d) 8,0 7,5(d) 8,0 8,0 7,5 

Andere eisen (e) - - - (2) (2) - - - - - - (1)(3) 
(4) 

(1)(3) 
(4) 

(1)(3) 
(4) 

(1)(3) 
(4) (5) (5) (5) 

(a) De duurzaamheidseisen zijn enkel van toepassing indien de fabrikant beschikt over een systeem van productiecontrole in de fabriek (Factory Production Control of FPC) dat voldoet aan de eisen volgens § 6.3 
van NBN EN 13369: 2004. 

(b) Volgens Tabel 1 van NBN B 15-001:2004 is de milieuklasse X0 voor gewapend beton enkel van toepassing in een zeer droge omgeving, wat in België zeer zelden voorkomt. 
(c) In het geval van milieuklasse XS2 en XA1 gelden bij blootstelling aan brak water de duurzaamheidseisen van milieuklasse XS1 en X0 respectievelijk. Volgens Tabel F.2 van NBN B 15-001:2004 komt ondiep 

brak water voornamelijk voor in de kustvlakte, het poldergebied in de omgeving van Diksmuide, sommige Oost-Vlaamse polders en rond de haven van Antwerpen. De hoogtelijn van 6 m wordt vastgesteld als de 
grens tot waar deze gebieden zich uitstrekken. 

(d) Voor milieuklassen XF2 en XF4 wordt de waarde van de maximale wateropslorping verhoogd met 1 % indien is voldaan aan de eisen inzake bestandheid tegen dooizouten volgens PTV 100: 5.1.5.4. 
(e) De "andere eisen" van Tabel F.2 van NBN B 15-001:2004 zijn eveneens van toepassing, met name: 

(1) De vorstbestendigheid van de granulaten dient gemeten volgens NBN EN 1367-1:2000 of NBN EN 1367-2:1998. 
(2) Bij gebruik van CEM I met toevoeging van meer dan 33 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 
 Bij gebruik van CEM III/A met toevoeging van meer dan 25 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 
(3) Bij toevoeging van vliegas met een gloeiverlies tussen 5 en 7 % aan beton geldt als bijkomende eis (ten aanzien van de eisen in artikel 5.2.5.2.2 van NBN EN 206-1:2001) dat de totale vliegasmassa in 

beton niet meer mag bedragen dan 25 % van de cementmassa. Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidsproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 
(4) CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) en CEM V/A met melding op de zak en/of de leveringsbon dat het daarin verwerkte vliegas een gloeiverlies heeft van 7 %, mogen alleen gebruikt worden wanneer de 

maximale vliegasmassa in het cement beperkt wordt tot 25 % van de som van hoofd- en nevenbestanddelen van het cement (volgens NBN EN 197-1:2000). Op basis van voorafgaandelijke 
geschiktheidsproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 

(5) Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B12-108:2002) moet gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 500 mg/kg in water of > 3000 mg/kg in grond. 
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Tabel B2a - Grenswaarden voor betonsamenstellingen voor ongewapende en staalvezelversterkte betonproducten 
Duurzaamheidseisen voor omgevingsklassen (a) 

 

 Omgevingsklassen volgens NBN B 15-001: 2004 
 E0 EI EE1 EE2 EE3 EE4 ES1(c) ES2 ES3 ES4 EA1 EA2 EA3 

Overeenstemmende milieuklassen 
(volgens NBN B 15-001) X0 X0 X0 XF1 XF1 XF4 XA1 XF1 XA1 XF4 

XA1 XA1 XA2 XA3 

Maximale water-cementfactor (-) 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,45 0,60 0,55 0,55 0,45 0,55 0,50 0,45 

Minimumcementgehalte (kg/m3) 260 260 260 280 280 320 260 280 280 320 280 300 320 

Minimumkubusdruksterkte 
(N/mm2) 25 25 25 30 30 45 25 30 30 45 30 37 45 

Maximale wateropslorping (%)              

Dmax ≥ 16 mm - - - 6,0 6,0 5,5(d) - 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 

8 mm ≤ Dmax <16 mm - - - 7,0 7,0 6,5(d) - 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 

Dmax < 8 mm - - - 8,0 8,0 7,5(d) - 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 

Andere eisen (e) - - - (1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) - (1)(2) 

(3)(4) - (1)(2) 
(3)(4) (5)(6) (5)(6) (5)(6) 

(a) De duurzaamheidseisen zijn enkel van toepassing indien de fabrikant beschikt over een systeem van productiecontrole in de fabriek (Factory Production Control of FPC) dat voldoet aan de 
eisen volgens § 6.3 van NBN EN 13369: 2004. 

(c) In het geval van omgevingsklasse ES1 zijn voor milieuklasse XA1 de duurzaamheidseisen bij blootstelling aan brak water van toepassing (zie Tabel B1). 
(d) Voor omgevingsklasse EE4 wordt de waarde van de maximale wateropslorping verhoogd met 1 % indien is voldaan aan de eisen inzake bestandheid tegen dooizouten volgens PTV 100: 

5.1.5.4. 
(e) De "andere eisen" van Tabel F.3 van NBN B 15-001:2004 zijn eveneens van toepassing, met name: 

(1) Granulaten moeten vorstbestendig zijn volgens NBN EN 1367-1:2000 of NBN EN 1367-2:1998. 
(2) Bij gebruik van CEM I met toevoeging van meer dan 33 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 
 Bij gebruik van CEM III/A met toevoeging van meer dan 25 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 
(3) Bij toevoeging van vliegas met een gloeiverlies tussen 5 en 7 % aan beton geldt als bijkomende eis (ten aanzien van de eisen in artikel 5.2.5.2.2 van NBN EN 206-1:2001) dat de totale 

vliegasmassa in beton niet meer mag bedragen dan 25 % van de cementmassa. Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidsproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van 
deze eis afgeweken worden. 

(4) CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) en CEM V/A met melding op de zak en/of de leveringsbon dat het daarin verwerkte vliegas een gloeiverlies heeft van 7 %, mogen alleen gebruikt 
worden wanneer de maximale vliegasmassa in het cement beperkt wordt tot 25 % van de som van hoofd- en nevenbestanddelen van het cement (volgens NBN EN 197-1: 2000). Op basis 
van voorafgaandelijke geschiktheidsproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 

(5) Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B12-108:2002) moet gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 500 mg/kg in water en > 3000 mg/kg in grond. 
(6) Zie paragraaf 6 van tabel 1 en tabel 2 van NBN EN 206-1:2001. 
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Tabel B2b - Grenswaarden voor betonsamenstellingen voor gewapende betonproducten - Duurzaamheidseisen voor omgevingsklassen (a) 
 

 Omgevingsklassen volgens NBN B 15-001: 2004 
 E0(b) EI EE1 EE2 EE3 EE4 ES1(c) ES2 ES3 ES4 EA1 EA2 EA3 

Overeenstemmende milieuklassen 
(volgens NBN B 15-001) - XC1 XC2 XC3 

XF1 
XC4 
XF1 

XC4 
XD3 
XF4 

XC2 
XS2 
XA1 

XC4 
XS1 
XF1 

XC1 
XS2 
XA1 

XC4 
XS3 
XF4 
XA1 

XA1 XA2 XA3 

Maximale water-cementfactor (-) - 0,60 0,55 0,55 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,45 

Minimumcementgehalte (kg/m3) - 260 280 280 300 320 300 300 320 320 280 300 320 

Minimumkubusdruksterkte 
(N/mm2) - 25 30 30 37 45 37 37 45 45 30 37 45 

Maximale wateropslorping (%)              

Dmax ≥ 16 mm - - 6,0 6,0 6,0 5,5(d) 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 
8 mm ≤ Dmax <16 mm - - 7,0 7,0 7,0 6,5(d) 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 

Dmax < 8 mm - - 8,0 8,0 8,0 7,5(d) 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 

Andere eisen (e) - - - (1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) - (1)(2) 

(3)(4) - (1)(2) 
(3)(4) (5)(6) (5)(6) (5)(6) 

(a) De duurzaamheidseisen zijn enkel van toepassing indien de fabrikant beschikt over een systeem van productiecontrole in de fabriek (Factory Production Control of FPC) dat voldoet aan de eisen 
volgens § 6.3 van NBN EN 13369: 2004. 

(b) Omgevingsklasse E0 is niet van toepassing voor gewapend beton. 
(c) In het geval van omgevingsklasse ES1 zijn voor milieuklassen XS2 en XA1 de duurzaamheidseisen bij blootstelling aan brak water van toepassing (zie Tabel B1). 
(d) Voor omgevingsklasse EE4 wordt de waarde van de maximale wateropslorping verhoogd met 1 % indien is voldaan aan de eisen inzake bestandheid tegen dooizouten volgens PTV 100: 5.1.5.4. 
(e) De "andere eisen" van Tabel F.3 van NBN B 15-001:2004 zijn eveneens van toepassing, met name: 

(1) Granulaten moeten vorstbestendig zijn volgens NBN EN 1367-1:2000 of NBN EN 1367-2:1998. 
(2) Bij gebruik van CEM I met toevoeging van meer dan 33 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 
 Bij gebruik van CEM III/A met toevoeging van meer dan 25 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 
(3) Bij toevoeging van vliegas met een gloeiverlies tussen 5 en 7 % aan beton geldt als bijkomende eis (ten aanzien van de eisen in artikel 5.2.5.2.2 van NBN EN 206-1:2001) dat de 

totale vliegasmassa in beton niet meer mag bedragen dan 25 % van de cementmassa. Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidsproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-
1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 

(4) CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) en CEM V/A met melding op de zak en/of de leveringsbon dat het daarin verwerkte vliegas een gloeiverlies heeft van 7 %, mogen alleen gebruikt 
worden wanneer de maximale vliegasmassa in het cement beperkt wordt tot 25 % van de som van hoofd- en nevenbestanddelen van het cement (volgens NBN EN 197-1: 2000). Op 
basis van voorafgaandelijke geschiktheidsproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 

(5) Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B12-108:2002) moet gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 500 mg/kg in water en > 3000 mg/kg in grond. 
(6) Zie paragraaf 6 van tabel 1 en tabel 2 van NBN EN 206-1:2001. 

 
*   *   * 



PTV 100 - Add. 1 - 2006 10/11 
 

Tabel 1 - Relatietabel tussen NBN B 15-001: 1992 en de NBN EN 206-1: 2001 en 
NBN B 15-001: 2004 of NBN EN 13369: 2004 

 
Paragraaf van de NBN B 15-001: 1992 

waarnaar verwezen wordt 

§ nr. § titel 

Nieuwe verwijzing naar 
NBN EN 206-1: 2001, 

NBN B 15-001: 2004 of 
NBN EN 13369: 2004 

Opmerking 

3.1 Beton en mortel NBN EN 206-1: § 3.1.1 Voor mortel wordt naar de relevante normen 
verwezen. 

3.7 Licht beton NBN EN 206-1: § 3.1.8 
NBN EN 206-1: § 3.1.8 bepaalt een 
ondergrens voor de volumemassa van 
800 kg/m3. 

4.1 Cement NBN EN 206-1 en NBN B 15-001: 
§ 5.1.2  

4.2 Granulaten NBN EN 206-1: § 5.1.3, met 
uitzondering van de OPMERKING 

Eventuele verwijzingen naar PTV 401 en 
PTV 404 zijn niet meer van toepassing. 

4.3 Aanmaakwater NBN EN 206-1: § 5.1.4  
4.4 Hulpstoffen NBN EN 206-1: § 5.1.5  
4.5 Toevoegsels NBN EN 206-1: § 5.1.6  
5.2 Structuur van beton Nihil  

5.4 Korrelgrootte van de 
granulaten NBN B 15-001: Bijlage P Bijlage P is informatief. 

5.5 Chloridegehalte van beton NBN EN 206-1 en NBN B 15-001: 
§ 5.2.7  

5.7 Bestandheid tegen alkali-
silicareactie 

NBN EN 206-1 en NBN B 15-001: 
§ 5.2.3.4  

5.8 Hulpstoffen NBN EN 206-1: § 5.2.6  

5.9 Toevoegsels NBN EN 206-1 en NBN B 15-001: 
§ 5.2.5  

5.10 Betontemperatuur NBN EN 206-1: § 5.2.8 

NBN EN 206-1: § 5.2.8 vermeldt geen 
maximumtemperatuur. 
NBN EN 206-1: § 5.2.8 verwijst niet naar 
een warmtebehandeling; zie hiervoor 
NBN EN 13369: § 4.2.1.4. 

6.2.1 
Blootstellingsklassen met 
betrekking tot 
omgevingsinvloeden 

NBN EN 206-1 en NBN B 15-001: § 4.1 

De term "blootstellingsklasse" wordt 
vervangen door "milieu- en/of 
omgevingsklasse". 
Zie Tabel 2 voor de interpretatie van de 
blootstellingsklassen vermeld in de huidige 
PTV. 

6.2.2 
Duurzaamheidseisen met 
betrekking tot 
omgevingsinvloeden 

NBN EN 206-1: § 5.3.2 en Bijlage B van 
PTV 100 

Bijlage B van PTV 100 indien voldaan aan 
de eisen betreffende de FPC volgens § 6.3 
van NBN EN 13369: 2004 
Rekening houden met de nieuwe 
interpretatie van de blootstellingsklassen. 

7.2 Vers beton Nihil  
7.3 Verhard beton NBN EN 206-1: §§ 4.3 en 5.5  
7.3.1.1 Druksterkte NBN EN 206-1: §§ 5.5.1.1 en 5.5.1.2  
9.1.2.1 Opslag van de materialen NBN EN 206-1: § 9.6.2.1  

9.3 Het mengen van beton NBN EN 206-1: § 9.8 

Indien hulpstoffen in hoeveelheden kleiner 
dan 2 g/kg cement toegevoegd worden, 
dienen ze in een deel van het aanmaakwater 
verdeeld te worden (NBN EN 206-1: 
§ 5.2.6). 

10.5 Het storten en verdichten NBN EN 13369: § 4.2.1.2  

10.6 Nabehandeling en 
bescherming van vers beton NBN EN 13369: § 4.2.1.3  

10.7 Warmtebehandeling NBN EN 13369: § 4.2.1.4  
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Tabel 2 - Interpretatietabel van de blootstellingsklassen volgens NBN EN 15-001: 1992 i.f.v. de 

milieuklassen volgens NBN EN 206-1: 2001 en de omgevingsklassen volgens 
NBN B 15-001: 2004 

 

Milieuklasse(n) volgens NBN EN 206-1: 2001 Blootstellings-
klasse volgens 

NBN B 15-001: 
1992 

Milieu waaraan het 
product blootgesteld is 

Omgevings-
klasse volgens 
NBN B 15-001: 

2004 
ongewapend en 

staalvezelversterkt 
beton 

gewapend beton 

1 droog EI X0 XC1 

2a vochtig zonder vorst EE1 X0 XC2 

2b vochtig met vorst, 
zonder dooizouten EE2(2) XF1 XC3(1)+XF1 

3 en 3S contact met dooizouten EE4 XF4 XC4+XD3+XF4 

4a en 4b zeeomgeving ES2 XF1 XC4+XS1+XF1 

5a zwak chemisch agressief EA1 XA1 XA1 

5b matig chemisch agressief 
(bv. afvalwater) EA2 XA2 XA2 

5c sterk chemisch agressief 
(bv. stallen) EA3 XA3 XA3 

(1) XC4 in contact met regen 
(2) EE3 in contact met regen 
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