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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 
 
Tenzij een welbepaalde versie wordt vermeld, is steeds de meest recente uitgave van de vermelde 
documenten van toepassing, met inbegrip van haar eventuele addenda en/of errata en/of 
aanvullende Technische Voorschriften (PTV). 
 
PTV 100 (PROBETON) 
 Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton 

voor infrastructuurwerken 
 
NBN EN 12350-7 

Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte - Drukmethode 
 
NBN EN 1992-1-1 + NAD 
 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 1-1 - Algemene regels en regels voor 

gebouwen 
 
 NOOT: In afwachting van de publicatie van de NAD bij NBN EN 1992-1-1 blijven de volgende normen 

voorlopig van toepassing:  
 

- NBN B 15-002: "Eurocode 2 : berekening van betonconstructies - Deel 1-1 : Algemene regels en 
regels voor gebouwen"  

- NBN B 15-003: "Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - 
Geprefabriceerde elementen en constructies" 

- NBN B 15-006: "Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - 
Constructies in ongewapend beton" 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 124 werden opgesteld door het Sectorieel Technisch Comité 
(STC) 1 "Producten voor infrastructuurwerken" van het Beheersorganisme voor de controle van de 
betonproducten - PROBETON v.z.w. 
 
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 een dergelijke norm zal de onderhavige PTV 
ingetrokken of herzien worden. 
 
Onderhavige PTV heeft in het bijzonder betrekking op de productgebonden kenmerken van 
geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootbanden met uitzondering van de voertuigkerende 
prestaties van deze elementen.  
In de voormalige uitgave van de Belgische Norm NBN B 21-411 (december 1991) werden de 
bedoelde elementen aangeduid als “hoge schampkanten”, horend tot het hoofdtype IV.  Deze 
elementen maken echter niet langer het voorwerp uit van de nieuwe uitgave van de NBN B 21-411 
(2005) die de toepassingsvoorschriften bevat van betonboordstenen volgens NBN EN 1340 (2003), 
aangezien de hoogte van schampkanten in de NBN B 21-411 wordt beperkt tot 500 mm en de 
NBN EN 1340 bovendien geen betrekking heeft op elementen met een voertuigkerende functie.  
 
Het Comité voor het merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft de 
PTV 124 gevalideerd en geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de zin van Art. 5 van 
het Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten met de normen. 
 
De Federale Overheidsdienst Economie – Goedkeuring en Voorschriften (FOD-DGV), heeft de 
PTV 124 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) 124 voor de geprefabriceerde veiligheidsstootbanden van 
beton1, geven de vervangende, afwijkende en/of aanvullende technische specificaties bij de 
PTV 100. 
 
De onderhavige PTV 124 en de PTV 100 bepalen gezamenlijk de kenmerken van deze stootbanden 
en hun hulpstukken en formuleren gezamenlijk de eisen waaraan die kenmerken moeten voldoen. 
 
Die kenmerken en eisen hebben betrekking op de aangewende grondstoffen en materialen, de 
fabricage en de afgewerkte producten. 
 
De overige bepalingen betreffen de meet- en proefmethoden om de kenmerken van de stootbanden 
te bepalen, de identificatie van de stootbanden en de keuringen van een levering. 
 
Nota: Deze PTV handhaaft de nummering en titels van de paragrafen van PTV 100 en vult deze desgevallend aan. 

Voor de duidelijkheid worden 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 stootbanden die gebruikt worden in een voertuigkerende 
constructie.  
 
Deze PTV heeft geen betrekking op de voertuigkerende prestaties van de stootbanden. 
 
 
3 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 3 worden aangevuld met de hiernavolgende: 
 
3.12 Veiligheidsstootband (geprefabriceerde betonnen -) 
 
Ongewapend, gewapend of met staalvezels versterkt betonproduct dat deel uitmaakt van een 
voertuigkerende constructie die bestemd is voor de geleiding van het verkeer, het verschaffen van 
een gewenst niveau van indamming van het verkeer en het keren van ontspoorde voertuigen. 
 
3.13  Enkelprofiel 
 
Dwarsprofiel van een asymmetrische stootband die in de regel bestemd is om deel uit te maken van 
een constructie die aan één zijde voertuigen keert. 
 
3.14  Dubbelprofiel 
 
Dwarsprofiel van een symmetrische stootband die in de regel bestemd is om deel uit te maken van 
een constructie die aan beide zijden voertuigen keert. 

                                                 
1  verder kortweg "stootbanden" genoemd 
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4 KENMERKEN MATERIALEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 4 zijn van toepassing evenals de volgende aanvullende bepaling bij 
PTV 100: § 4.4. 
 
4.4 Voorzieningen2 

 
De al dan niet in het beton ingestorte mechanische hulp- en koppelvoorzieningen tussen de 
stootbanden en hun kenmerken worden verklaard door de fabrikant. 
 
 
5 VERVAARDIGING, BEHANDELING EN OPSLAG 
 
De bepalingen van PTV 100: § 5 zijn van toepassing met dien verstande dat: 
 
- de verwijzingen naar de blootstellingsklassen volgens NBN B 15-001 niet van toepassing zijn; 
- de hiernavolgende vervangende bepalingen gelden bij PTV 100: 5.1.1-a en c, 
- de hiernavolgende afwijkende bepalingen gelden bij PTV 100: 5.1.5.2 en 5.1.5.3 
- de hiernavolgende aanvullende bepalingen gelden bij PTV 100: 5.1.5.4 
 
5.1 Beton 
 
5.1.1  Samenstelling 
 
a Cement en water-cementfactor W/C 
 
 Het cementgehalte en de water-cementfactor van het beton zijn in overeenstemming met 

Tabel 1. In het geval van beton met luchtbelvormer wordt rekening gehouden met 5.1.1-c. 
 

Tabel 1 - Cementgehalte en water-cementfactor 

Beton Cementgehalte (kg/m3) W/C-factor 
zonder luchtbelvormer  geen eis ≤ 0,40 
met luchtbelvormer ≥ 300 ≤ 0,45 

 
c Hulpstoffen 
 
 Indien een luchtbelvormer wordt toegepast (zie 5.1.1-a) is het luchtgehalte van het vers beton 

bepaald volgens NBN EN 12350-7, niet kleiner dan 4 %. 
 
5.1.5  Verhard beton 
 
5.1.5.2 Mechanische sterkte 
 
De mechanische sterkte van het beton wordt enkel gekenmerkt door de druksterkte. De druksterkte 
gemeten op kubussen met 150 mm zijde is in overeenstemming met de waarden vermeld in Tabel 2. 
 

                                                 
2  in PTV 100 "hulpstukken" genoemd 
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Tabel 2 - Druksterkte en wateropslorping 

Beton Druksterkte (Mpa) Wateropslorping (%) 
zonder luchtbelvormer  ≥ 50 ≤ 5,5 
met luchtbelvormer ≥ 40 ≤ 6,5  

 
5.1.5.3 Wateropslorping 
 
Behalve voor stootbanden waarvan de bestandheid tegen dooizouten aangetoond is door beproeving 
volgens 7.3.8, is de wateropslorping door onderdompeling in overeenstemming met de waarden van 
Tabel 2,. 
 
5.1.5.4 Bestandheid tegen dooizouten 
 
De stootbanden die voldoen aan de bepalingen van 5.1.1, 5.1.5.2 en 5.1.5.3 worden geacht 
voldoende bestand te zijn tegen dooizouten.  
 
Op stootbanden waarvan de overeenstemming van de wateropslorping door onderdompeling met 
de waarden van Tabel 2 niet is aangetoond, wordt de bestandheid tegen dooizouten nagegaan door 
beproeving volgens 7.3.8. 
 
Het massaverlies is niet groter dan 1 kg/m2. Het individueel massaverlies is niet groter dan 
1,5 kg/m². 
 
5.2 Versterking met staalvezels 
5.3 Wapeningen 
 
Zonder afbreuk te doen aan het nazicht van de mechanische sterkte volgens 6.5, worden de 
stootbanden indien de verhouding van de lengte tot de hoogte groter is dan 3, hetzij voorzien van de 
minimum constructieve vezelversterking volgens PTV 100: § 5.1, hetzij voorzien van de minimum 
constructieve wapening volgens PTV 100: § 5.2. 
 
6 KENMERKEN VAN DE AFGEWERKTE STOOTBANDEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 6 zijn van toepassing, met uitzondering van §§ 6.3 en 6.4, evenals 
de hiernavolgende: 
 
- aanvullende bepalingen bij PTV 100: §§ 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 en 6.5; 
- aanvullende en afwijkende bepalingen bij PTV 100: § 6.1.2. 
 
6.1.1  Fabricagematen 
 
De kenmerkende fabricagematen van de stootband betreffen: 
 
- de lengte L; 
- de afmetingen van het dwarsprofiel, waaronder de hoogte h en de breedte b die overeenstemmen 

met de hoogte en breedte van de kleinste omschreven rechthoek van het dwarsprofiel ; 
- de maten die de schikking van de koppelvoorzieningen en/of de vorm van de profileringen op de 

eindvlakken en het legvlak eenduidig vastleggen. 
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6.1.1.1 Fabricagematen van standaarddwarsprofielen 
 
De maat- en vormkenmerken van de stootbanden met een standaard dwarsprofiel zijn aangegeven 
in figuur 1. De fabricagematen zijn vermeld in tabel 3. 
 

Figuur 1 - Fabricagematen van standaard dwarsprofielen 

 
 standaard dubbelprofiel standaard enkelprofiel 
 

Tabel 3 - Fabricagematen en toegelaten afwijkingen van standaard dwarsprofielen 

Fabricagematen en toegelaten afwijkingen (mm) Profiel 
b b1 b2 b3 h h1 h2 h3 

B1  enkel 480±10 150±5 220±7 300±9 800±10 80±5 250±8 470±10 
B1  dubbel 600±10 150±5 250±8 - 800±10 80±5 250±8 470±10 
B2  enkel 360±10 150±5 220±7 250±8 700±10 80±5 250±8 370±10 
B2  dubbel 500±10 150±5 250±7 - 700±10 80±5 250±8 370±10 

 
De randen P1 en P4 mogen uitgevoerd worden met een afronding met een maximale kromtestraal 
van 30 mm of een velling met een horizontale en verticale projectie van hoogstens 20 mm. 
 
De randen P2 worden uitgevoerd met een afronding met een kromtestraal van 250 mm. 
 
De randen P3 worden uitgevoerd met een afronding met een kromtestraal van 30 mm of met een 
velling met een horizontale en verticale projectie van 20 mm. 
 
6.1.1.2 Standaard fabricagelengte 
 
De standaard fabricagelengte van stootbanden is een veelvoud van 0,50 m, met een minimum van 
1,00 m. 
 
6.1.2  Maatafwijkingen 
 
6.1.2.1 Algemeen 
 
De toegelaten maatafwijkingen van de werkelijke afmetingen t.o.v. de kenmerkende fabricagematen 
worden verklaard door de fabrikant maar houden rekening met 6.1.2.2 en 6.1.2.3.  
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6.1.2.2 Dwarsprofiel 
 
De toegelaten maatafwijkingen t.o.v. de kenmerkende fabricagematen van het dwarsprofiel zijn 3 % 
in min en in meer, zonder evenwel kleiner dan 5 mm en groter dan 10 mm te zijn in min en in meer.  
De toegelaten afwijking afgeleid uit de procentuele waarde, wordt uitgedrukt op 1 mm nauwkeurig.   
De toegelaten maatafwijkingen van de standaarddwarsprofielen zijn vastgelegd in Tabel 3. 
 
6.1.2.3 Lengte 
 
De toegelaten maatafwijking van de werkelijke lengte t.o.v. de fabricagelengte is 1 % in min en in 
meer zonder evenwel groter te zijn dan 15 mm in min en 30 mm in meer.  
 
De toegelaten afwijking afgeleid uit de procentuele waarde, wordt uitgedrukt op 1 mm nauwkeurig. 
 
6.1.3  Vormkenmerken 
 
De eindvlakken van de stootbanden die niet voorzien zijn van mechanische en 
koppelvoorzieningen, zijn minstens voorzien van profileringen voor de ineenpassing van 
aanliggende banden. 
 
NOOT: Het legvlak kan voorzien zijn van profileringen ten behoeve van de waterafvoer of op de verbinding met de 

fundering. 
 
6.1.4  Vormafwijkingen 
 
De toegelaten vormafwijkingen worden vastgelegd door de fabrikant.  
 
De toegelaten afwijking van de haaksheid van de kopse vlakken in het verticaal vlak bedraagt 
5 mm. 
 
De toegelaten afwijking van de vlakheid van elk van de zijvlakken, gemeten volgens de langsas van 
het beschouwde zijvlak, bedraagt 0,5% van de lengte van het zijvlak, met een maximum van 
10 mm. 
 
De toegelaten afwijking van de vlakheid van elk van de kopvlakken, gemeten volgens de 
beschrijvende verticale van het beschouwde kopvlak met de grootste verticale afmeting, bedraagt 
5 mm. 
 
6.3 Uitzicht en structuur 
 
Het uitzicht en de structuur worden nagegaan volgens 7.2. 
 
De zichtvlakken zijn effen en gelijkmatig van tint. Hun randen zijn vrij van bramen of 
afbrokkelingen die storend zijn voor het uitzicht, de plaatsing of in gebruik. Luchtbelholten die 
eigen zijn aan getrilde betonproducten en oppervlakkige krimpscheurtjes zijn toegelaten voor zover 
zij het uitzicht van de zichtvlakken niet nadelig beïnvloeden. 
 
De elementen vertonen geen structuurgebreken zoals grindnesten, holten, scheuren of 
afschilferingen.  
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NOOT: Uitbloeiingen zijn niet schadelijk voor de gebruiksprestaties van de stootbanden en worden niet significant 

geacht. 
 
6.5 Mechanische sterkte 
 
De mechanische sterkte van een stootband betreft de sterkte ten aanzien van de belastingen ten 
gevolge van behandeling, vervoer en plaatsing en wordt nagegaan door berekening overeenkomstig 
NBN EN 1992-1-1 met de NAD. 
 
De mechanische sterkte van de stootbanden wordt enkel nagegaan indien de verhouding van de 
lengte tot de hoogte groter is dan 3. 
 
 
7 PROEFMETHODEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 7 zijn van toepassing met uitzondering van de §§ 7.3.4 en 7.3.5 en 
met dien verstande dat de §§ 7.1 en 7.2 vervangen worden door de hiernavolgende. 
 
7.1 Afmetingen en vorm 
 
7.1.1  Lengte 
 
De lengte van de rechte stootbanden wordt gemeten volgens de uiterste langse zichtranden.  
 
De metingen geschieden op 1 mm nauwkeurig met een meetlat of rolmeter.  
 
7.1.2  Kenmerkende maten van het profiel 
 
De afmetingen van het profiel worden gemeten in een verticaal vlak op 50 mm afstand van elk van 
de kopvlakken van de stootbanden. 
 
De fabricagematen tot en met 350 mm worden gemeten met een schuifmaat op 0,5 mm nauwkeurig; 
de fabricagematen groter dan 350 mm worden gemeten met een meetlat of rolmeter op 1 mm 
nauwkeurig.  
 
7.1.3  Vlakheid van de vlakken 
 
Men brengt een rechte vormvaste liniaal met voldoende lengte aan langsheen de volgende 
meetbasissen: 
 
- de langsassen van de langsvlakken van de rechte stootbanden; in het geval van stootbanden met 

grote lengte wordt de lengte van de meetbasis beperkt tot 3 m; 
 
- de te beschouwen verticale van de kopvlakken van alle stootbanden. 
 
Indien het vlak hol is, meet men de grootste afwijking onder de liniaal. 
 
Indien het vlak bol is: 
 
- houdt men de liniaal in contact met het vlak, zodanig dat de afstanden tussen de liniaal en de 

stootband, gemeten aan de twee uiteinden van de meetbasis, ongeveer gelijk zijn; 
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- meet men de beide afstanden; 
- neemt men het gemiddelde van beide metingen als de afwijking van de vlakheid. 
 
De metingen worden uitgevoerd en de resultaten uitgedrukt op 0,5 mm nauwkeurig. 
 
7.1.4  Profilering van de kop- en legvlakken 
 
De kenmerkende afmetingen van de profileringen van de kop- en/of legvlakken van de stootbanden 
worden gemeten met een schuifmaat op 0,5 mm nauwkeurig.  
 
7.1.5  Haaksheid van de kopvlakken 
 
Men plaatst één van de benen van een winkelhaak volgens de langsas van het bovenste zichtvlak 
van de stootband en men brengt het andere been dat minstens gelijk is aan de hoogte van de 
stootband, in contact met het kopvlak. 
 
Naargelang het kopvlak buitenhaaks is naar buiten of naar binnen meet men vervolgens de afstand 
tussen het kopvlak en dit been ter hoogte van het zichtvlak respectievelijk de onderrand van het 
kopvlak, op 1 mm nauwkeurig.  
 
7.2 Uitzicht en structuur 
 
Het uitzicht van een stootband wordt beoordeeld op zicht, van op manshoogte, op een afstand van 
2 m en onder gemiddeld daglicht. 
 
De structuur wordt nagegaan aan de boorkern bestemd voor de drukproef.  
 
 
8 TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN - MERKEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 8 zijn van toepassing, met uitzondering van de vermelding van de 
blootstellingsklasse.  
 
De fabrikant verstrekt begeleidende documenten die de wijze van behandeling en plaatsing in de 
voertuigkerende constructie beschrijven. 
 
 
9 KEURING VAN EEN LEVERING 
 
De bepalingen van PTV 100: § 9 zijn van toepassing. 
 
De waarden van n en m zijn de volgende: 
 
n = 500 lopende meter; 
m = 3 stootbanden. 
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