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T E R A A D P L E G E N D O C U M E N T E N

De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun
eventuele addenda en/of errata en/of aanvullende Technische Voorschriften (PTV).

Normen

- NBN EN 12390-5
Beproeving van verhard beton – Deel 5 : Buigsterkte van proefstukken

Technische Voorschriften

- PTV 100
Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton
voor infrastructuurwerken



PTV 121 – Uitgave 2 4/11

V O O R W O O R D

Deze Technische Voorschriften (PTV) 121 werden opgesteld door het Sectoraal Technisch Comité 1
'Producten voor infrastructuurwerken' van het Beheersorganisme voor de controle van de
betonproducten PROBETON vzw.

Dit document geldt in afwachting van de publicatie van een Belgische norm (NBN) of een als
dusdanig geregistreerde Europese norm (NBN EN) waarin de onderhavige voorschriften geheel of
gedeeltelijk zijn vervat. Onmiddellijk na publicatie van deze norm zal de onderhavige PTV worden
ingetrokken of herzien.

De Federale Overheidsdienst Economie – Goedkeuring en Voorschriften (FOD-DGV) heeft de PTV 121
geregistreerd ten titel van typevoorschrift in de zin van Art. 3 van de wet van 28 december 1984.
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1 ONDERWERP

Deze Technische Voorschriften (PTV) 121 geven de afwijkende en/of aanvullende technische
specificaties bij de PTV 100 voor de grasbetontegels.

De onderhavige PTV 121 en de PTV 100 bepalen gezamenlijk de kenmerken van de grasbetontegels en
formuleren gezamenlijk de eisen waaraan die kenmerken moeten voldoen.

Die kenmerken en eisen hebben betrekking op de aangewende grondstoffen en materialen, de productie
en de afgewerkte producten.

De overige bepalingen betreffen de meet- en proefmethoden om de kenmerken van de tegels te bepalen,
de identificatie van de tegels en de keuringen van een levering.

NOOT: Deze PTV handhaaft de nummering en titels van de paragrafen van PTV 100 en vult deze desgevallend aan. Voor
de duidelijkheid wordt in het voorkomend geval het nummer en de titel van een hogere paragraaf van PTV 100
hernomen.

2 TOEPASSINGSGEBIED

Deze PTV is van toepassing op grasbetontegels die bestemd zijn voor de bekleding en drainering van
grondoppervlakken die aan licht voertuigenverkeer kunnen worden onderworpen en die grasgroei
mogelijk maken.

3 BEGRIPSBEPALINGEN

De begripsbepalingen van PTV 100, § 3 zijn van toepassing, evenals de bepalingen van de volgende
aanvullende §§ 3.12 tot en met 3.16.

3.12 Grasbetontegel

Plaatvormig geprefabriceerd product van ongewapend beton, voorzien van doorgaande
draineeropeningen en desgevallend van diepe uitsparingen aan het bovenvlak ter bevordering van
grasgroei.

3.13 Rechthoekige grasbetontegel

Grasbetontegel waarvan de oppervlakte die beschreven wordt door de kleinste buitenomtrek van de
tegel ter plaatse van het legvlak, met inbegrip van de geprojecteerde oppervlakte van de profileringen
van de zijkanten die bij het aaneensluiten van de tegels openingen vormen, rechthoekig is.

3.14 Nok

Deel nabij het bovenvlak van een grasbetontegel met diepe uitsparingen, dat alzijdig afgebakend is door
diepe uitsparingen en doorgaande openingen.
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3.15 Diepe uitsparingen

Uitsparingen aan de bovenkant van een grasbetontegel ter bevordering van de grasgroei waarvan de
diepte ten minste 20 mm bedraagt.

3.16 Indrukken

Smalle uitsparingen, aan de bovenkant van een grasbetontegel, die niet bestemd zijn om de grasgroei te
bevorderen en waarvan de diepte niet meer dan 25 mm bedraagt.

4 KENMERKEN MATERIALEN

De bepalingen van PTV 100, § 4 zijn van toepassing, met uitzondering van PTV 100, §§ 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6.6, 4.6.7 en 4.6.8.

5 VERVAARDIGING, BEHANDELING EN OPSLAG

De bepalingen van PTV 100, § 5 zijn van toepassing, met uitzondering van PTV 100, §§ 5.1.5.2,
5.1.5.4, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, evenals de volgende afwijkende en aanvullende bepalingen bij PTV 100,
§§ 5.1.1 en 5.1.5.3.

5.1 Beton

5.1.1 Samenstelling

a Cement en water-cementfactor (W/C)

Behoudens andersluidende eis van de koper zijn de eisen aangaande de maximale water-
cementfactor en het minimumcementgehalte die overeenstemmen met milieuklasse XF1 en/of
omgevingsklasse EE3 van toepassing.

5.1.5 Verhard beton

5.1.5.3 Wateropslorping

De wateropslorping door onderdompeling van het beton wordt bepaald op proefstukken die ontnomen
zijn aan de grasbetontegels.

De maximale wateropslorping bedraagt 6 %.

6 KENMERKEN VAN DE AFGEWERKTE PRODUCTEN

De bepalingen van PTV 100, § 6, met uitzondering van PTV 100, §§ 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.6, zijn van
toepassing, evenals :

- de volgende vervangende §§ 6.1.2 en 6.3;



PTV 121 – Uitgave 2 7/11

- de volgende aanvullende bepalingen bij PTV 100, §§ 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 en 6.5.

6.1 Geometrische kenmerken

6.1.1 Fabricagematen

De kenmerkende fabricagematen van de grasbetontegel zijn:

- voor een rechthoekige grasbetontegel de fabricagelengte en –breedte van de kleinste aan de tegel
omschreven rechthoek ter plaatse van het legvlak;

- de fabricagedikte, gemeten tussen het boven- en het legvlak van de tegel.

De fabricagedikte van de grasbetontegel bedraagt ten minste 80 mm en is een veelvoud van 10 mm.

Voor een niet-rechthoekige grasbetontegel worden de andere kenmerkende fabricagematen door de
fabrikant vastgelegd.

6.1.2 Maatafwijkingen

De toegelaten maatafwijkingen van de individuele werkelijke afmetingen ten opzichte van de
kenmerkende fabricagematen zijn +5/-5 mm.

De toegelaten maatafwijkingen van de overige fabricagematen worden door de fabrikant vastgelegd en
zijn zodanig dat ze :

- de gebruiksgeschiktheid (o.a. eventuele ineenpassing - zie 6.1.3) niet in gevaar brengen;

- het maximumpercentage indrukken en het minimumpercentage openingen en in het voorkomend
geval openingen en diepe uitsparingenwaarborgen zoals bedoeld in 6.1.3 en bepaald volgens 7.5.

Op de minimumdiepte van de diepe uitsparingen en de minimumafmetingen van de vellingen of
afrondingen (zie 6.1.3) zijn geen afwijkingen in min toegestaan.

6.1.3 Vormkenmerken

6.1.3.1 Indeling

De grasbetontegels worden naargelang van de aanwezigheid van nokken (zie 3.14) en diepe
uitsparingen (zie 3.15) onderscheiden in:

a. vlakke grasbetontegels, zonder diepe uitsparingen;
b. grasbetontegels met nokken;
c. andere grasbetontegels, met diepe uitsparingen maar zonder nokken.

6.1.3.2 Eisen

De grasbetontegels zijn voorzien van in hun dikterichting doorgaande openingen. De zijkanten van de
tegels kunnen voorzien zijn van profileringen die bij aaneensluiting van de tegels ook openingen
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vormen of toelaten de tegels in mekaar te passen bij het leggen.

De totale geprojecteerde oppervlakte van de doorgaande openingen en de door profileringen gevormde
openingen is niet kleiner dan 25 % van de bruto-oppervlakte van de grasbetontegels.

In het voorkomend geval is de totale geprojecteerde oppervlakte van de indrukken (zie 3.16) niet groter
dan 5 % van de bruto-oppervlakte van de grasbetontegels.

Voor de grasbetontegels met nokken (zie 6.1.3.1-b) zijn de bovenranden van de nokken voorzien van
vellingen of afrondingen waarvan de horizontale en verticale projecties ten minste 3 mm bedragen.

Voor de grasbetontegels met nokken (zie 6.1.3.1-b) en andere grasbetontegels (zie 6.1.3.1-c) is de totale
geprojecteerde oppervlakte van de openingen en diepe uitsparingen niet kleiner dan 60 % van de bruto-
oppervlakte van de grasbetontegels.

De bruto-oppervlakte van de grasbetontegel is de oppervlakte die beschreven wordt door de kleinste
buitenomtrek van de tegel ter plaatse van het legvlak, met inbegrip evenwel van de geprojecteerde
oppervlakte van de profileringen van de zijkanten die bij het aaneensluiten van de tegels openingen
vormen.

De bruto-oppervlakte en de geprojecteerde oppervlakte van de openingen en desgevallend van de
uitsparingen van de tegels worden bepaald volgens 7.5.

6.1.4 Vormafwijkingen

6.1.4.1 Afwijking van de vlakheid van het legvlak

De maximale holle en bolle afwijking van de vlakheid van het legvlak wordt gemeten volgens 7.6 en is
in overeenstemming met tabel 1.

Tabel 1 – Maximale holle en bolle afwijking

Lengte van de meetbasis
(mm)

Maximale bolle afwijking
(mm)

Maximale holle afwijking
(mm)

 300 1,5 1,0

 400 2,0 1,5

 500 2,5 1,5

 800 4,0 2,5

6.3 Uitzicht

Grasbetontegels vertonen geen structuurgebreken zoals grindnesten of scheuren.

Luchtbelholten die eigen zijn aan getrilde betonproducten, oppervlakkige scheurtjes en afschilferingen
zijn toegelaten, behalve in het bovenvlak.

Het bovenvlak van de tegels:

- heeft een effen textuur en vertoont geen gebreken die storend zijn voor het uitzicht van de gelegde
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tegels;

- vertoont geen bramen of afbrokkelingen aan de randen.

Het uitzicht van de tegels wordt nagegaan volgens 7.2.

6.5 Mechanische sterkte

De mechanische sterkte van een grasbetontegel wordt gekenmerkt door zijn weerstand tegen een
bovenbelasting.

De weerstand van een rechthoekige grasbetontegel tegen een bovenbelasting wordt bepaald door een
belastingsproef volgens 7.7. De karakteristieke breuklast is niet kleiner dan de overeenstemmende
waarde in tabel 2. Geen enkel individueel resultaat is kleiner dan de overeenstemmende
minimumbreuklast in tabel 2.

Tabel 2 - Mechanische sterkte van rechthoekige grasbetontegels

Sterkteklasse Type van verkeersbelasting1 Karakteristieke
breuklast in N/mm

Minimumbreuklast in
N/mm

5 voetgangerszones 12,5 10,0

10 parkings voor lichte voertuigen 25,0 20,0

20 zones naast een rijstrook voor wegverkeer 50,0 40,0
1 enkel richtinggevende omschrijving

NOOT: De breuklast van een grasbetontegel wordt uitgedrukt per eenheid van breedte van de tegel. Het getal dat de sterkteklasse
aanduidt stemt overeen met de karakteristieke breuklast, uitgedrukt in kN, van een grasbetontegel met een breedte van
400 mm.

Voor niet-rechthoekige grasbetontegels worden de mechanische sterkte en de belastingsproef door de
fabrikant verklaard of overeengekomen tussen de partijen of met de onpartijdige instelling. Verwijzing
naar de sterkteklassen volgens tabel 2 is dan niet toegelaten.

7 MEET- EN PROEFMETHODEN

De bepalingen van PTV 100, § 7, met uitzondering van PTV 100, §§ 7.1, 7.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7,
7.3.8 en 7.4 zijn van toepassing, evenals :

- de volgende vervangende §§ 7.1 en 7.2
- de volgende aanvullende §§ 7.5, 7.6 en 7.7

7.1 Nazicht van de fabricagematen

De werkelijke afmetingen van de tegels en van de voorzieningen die bepalend zijn voor het percentage
openingen en in het voorkomend geval het percentage openingen en diepe uitsparingen en het
percentage indrukken worden gemeten op 0,5 mm nauwkeurig.

In de nabijheid van elk van de hoeken wordt de dikte van de tegel bepaald door de afstand tussen het
boven- en ondervlak te meten.
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7.2 Nazicht van het uitzicht

Het uitzicht wordt visueel nagegaan.

Het uitzicht van het bovenvlak van de tegels wordt beoordeeld van op manshoogte op een afstand van
2 m en onder gemiddeld daglicht.

7.5 Nazicht van de openingen en uitsparingen

De bruto-oppervlakte van de tegel (zie 6.1.3) wordt bepaald door berekening aan de hand van de
fabricagematen van de buitenomtrek van de tegel ter hoogte van het legvlak.

De geprojecteerde oppervlakte van de openingen en van de uitsparingen aan de bovenkant wordt
bepaald door berekening aan de hand van de fabricagematen van deze voorzieningen ter hoogte van het
bovenvlak van de tegel:

- met inbegrip van de ruimte rondom de tegel ter plaatse van het bovenvlak als gevolg van de
eventuele tapsheid van de tegel ten opzichte van het legvlak;

- zonder rekening te houden met de vellingen of afrondingen van de eventuele nokken (zie 6.1.3).

Het percentage openingen en in het voorkomend geval het percentage openingen en diepe uitsparingen
en het percentage indrukken wordt uitgedrukt op 0,1 % nauwkeurig.

7.6 Nazicht van de vlakheid van het legvlak

De vlakheid van het legvlak wordt nagegaan volgens de twee diagonale richtingen. De meting geschiedt
op 0,5 mm nauwkeurig aan de hand van een vormvaste rechte liniaal en een kaliberset. Als meetbasis
gelden de afmetingen van de plaat volgens de diagonaalrichtingen.

7.7 Belastingsproef

De mechanische sterkte van een rechthoekige grasbetontegel wordt bepaald door het uitvoeren van de
buigproef met 1 enkele proeflast volgens NBN EN 12390-5 op een gehele grasbetontegel, rekening
houdend met de hierna volgende bepalingen.

De proefstukken worden gedurende een periode van 24 uren ± 3 uren die de proef voorafgaat bewaard
onder water bij een temperatuur van 20°C  5°C.

De gehele, onbewerkte grasbetontegel wordt in de buigmachine aangebracht met het legvlak in
aanraking met de steunrollen.

De assen van de steunrollen bevinden zich symmetrisch ten opzichte van de dwarse middendoorsnede
van de tegel en op een afstand van elkaar die overeenstemt met de kleinste van de volgende waarden:

- het drievoud van de fabricagedikte van de tegel;

- de fabricagelengte verminderd met 100 mm.
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De proeflast grijpt aan op halve spanwijdte op een vormvast, stalen verdeeldispositief waarvan de
breedte gelijk is aan 100 mm en de lengte ten minste 10 mm groter is dan de breedte van de tegel.

Voor niet-rechthoekige tegels wordt de belastingsproef en de mechanische sterkte door de fabrikant
verklaard of overeengekomen tussen de partijen of met de onpartijdige instelling (zie 6.5).

De breuklast wordt uitgedrukt per eenheid van breedte van de grasbetontegel en conventioneel bepaald
door de uit de belastingsproef bekomen breuklast (N) te delen door de fabricagebreedte van de
grasbetontegel (mm).

De breuklast wordt uitgedrukt met 1 decimaal.

8 TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN

De bepalingen van PTV 100, § 8 zijn van toepassing, evenals de volgende aanvullende bepaling.

Elke producteenheid of verpakte hoeveelheid vermeldt de sterkteklasse van verkeersbelasting volgens
tabel 2 (enkel in het geval van rechthoekige tegels). Bij ontstentenis van vermelding in welkdanig
leveringsdocument en voor zover de fabrikant hogere waarden verklaart dan de minimumeisen van deze
PTV is elke producteenheid of verpakte hoeveelheid bovendien voorzien van de volgende aanduiding :

- de totale geprojecteerde oppervlakte van de openingen (in %);

en in het voorkomend geval :

- de totale geprojecteerde oppervlakte van de openingen en diepe uitsparingen (in %).

9 KEURING VAN EEN LEVERING

De bepalingen van PTV 100, § 9 zijn van toepassing, evenals de volgende aanvullende bepaling bij
PTV 100: § 9.3.

9.3 Aantal en omvang van de monsterneming

De hoeveelheid stuks 'n' stemt overeen met

- 1000 m2 indien de overeenkomstigheid van het product niet door een onpartijdige instelling wordt
vastgesteld;

- 2000 m2 indien de overeenkomstigheid van het product door een onpartijdige instelling wordt
vastgesteld.

De hoeveelheid stuks 'm' stemt overeen met 5 grasbetontegels indien op de 5 tegels eerst de controle van
de maat- en vormkenmerken uitgevoerd wordt waarna dezelfde tegels aan de controle van de
mechanische sterkte en wateropslorping onderworpen worden.


