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VOORWOORD 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 21-211 werden opgesteld door het Technisch Comité 1 
"Producten voor infrastructuurwerken" van het Beheersorganisme voor de controle van de 
betonproducten - PROBETON v.z.w. - met het oog op de productcertificatie van de betontegels in 
het kader van het Merk van overeenkomstigheid BENOR. 
 
Deze PTV wijzigt en vult de bepalingen aan van de norm NBN B 21-211 (1991). Hij houdt 
rekening met recente verworvenheden van de normalisatie in de schoot van het Comité Européen 
de Normalisation* en met de evolutie van de kwaliteitseisen die aan de betontegels worden 
gesteld. 
 
Deze PTV vult de norm ondermeer aan met (facultatieve) eisen en een proefmethode aangaande 
de weerstand tegen dooizouten. Hij wijzigt ook de proefmethode voor het bepalen van de afslijting 
evenals de afslijtingseis zelf. 
 
Op dit ogenblik is nog geen proefmethode voorhanden die toelaat de duurzaamheid van de kleur 
van gekleurde betontegels globaal te beoordelen op het eindproduct. Deze duurzaamheid is o.a. 
afhankelijk van de samenstelling van het gekleurd beton, de stabiliteit van de kleurmiddelen, de 
weerstand tegen afslijting en verwering van het oppervlak. De norm en de onderhavige PTV 
bevatten terzake relevante voorschriften.  
 
Deze PTV werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een nieuwe 
Belgische norm waarin de onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn vervat. 
Onmiddellijk na publicatie van deze nieuwe norm zal de onderhavige PTV worden ingetrokken 
of herzien. 
 
Het Comité voor het Merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft de 
PTV 21-211 geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de zin van Art. 5 van het 
Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten met de normen. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (MVI) heeft de PTV 21-211 geregistreerd ten titel 
van typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
 

                                                           
* zie Europese ontwerpnorm prEN 1339 (versie mei 1999) 
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De inhoud van de norm NBN B 21-211 “Betontegels” (4e uitg. december 1991) wordt als volgt 
aangepast en aangevuld: 
 
 
* Wijzig de rubriek "Te raadplegen normen" (blz. 18) als volgt : 
 

- breidt het begrip "normen" uit tot de typevoorschriften NTN; 
 
- vervang de verwijzing naar de norm NBN B 15-102 (1976) door : 
 

"NBN B 15-001 (1992) - Beton - Prestaties, productie, verwerking en 
conformiteitscriteria"; 

 
- schrap de verwijzing naar de norm NBN B 15-223 (1990); 
 
- voeg de volgende typevoorschriften toe : 

 
"NTN PROBETON 017 (1999) - Meting van de afslijting van beton - Gewijzigde methode 

CAPON - Breedwielproef 
 NTN PROBETON 018 (1999) - Proeven op beton - Bestandheid tegen dooizouten". 

 
 
* Vervolledig de rubriek "INHOUD" met : 
 
 "7.4  Bestandheid tegen dooizouten (facultatief) 
   8.3.5 Bestandheid tegen dooizouten (facultatief)" 
 
 
* Schrap de rubriek "VOORWOORD" (blz. 3) 
 
 
* Schrap de 2de alinea en de "Nota" in § 2 
 
 
* Vervang § 3.1 als volgt : 
 
 "3.1  Profilering 
   
 Onder profilering wordt een gewilde afwijking van de vlakheid van de zijvlakken van een tegel 

verstaan.  
 
 
* Vervang in § 4.2, laatste alinea, "NBN B 15-102" door "NBN B 15-001" 
 
 
* Vervang in de tweede alinea van § 5.1.1 "ineenpassing" door "profilering"  
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* Wijzig § 5.2 als volgt : 
  
 ° Vervang de titel : "5.2  Ineenpassing" door "5.2 Profilering"  
 

° Vervang de eerste alinea door : 
 
"De maat- en vormkenmerken van de profileringen van de zijvlakken van de tegels worden 
nagegaan volgens 8.1.2."   

 
° Vervang de vierde alinea door :  

 
"De maatafwijkingen van de profileringen van tegels met ineenpassing zijn zodanig dat ze 
een goede ineenpassing tussen aanliggende tegels toelaten." 

 
° Schrap de laatste alinea. 

 
 
* Voeg de volgende alinea toe aan § 7.2 : 
 

"Indien de tegels voldoen aan de eisen inzake bestandheid tegen dooizouten volgens 7.4, zijn 
de voormelde eisen niet van toepassing. In dat geval mag de wateropslorping individueel niet 
meer bedragen dan 9%." 

 
 
* Vervang § 7.3 vanaf de 2de alinea door : 
 

"De individuele waarde van de afslijting is niet groter dan 21 mm." 
 
 
* Voeg een § 7.4 toe : 
 

" 7.4 Bestandheid tegen dooizouten (facultatief)  
 

Nota: Dit kenmerk wordt enkel nagegaan op uitdrukkelijk verzoek van de koper. 
 

De bestandheid tegen dooizouten wordt nagegaan volgens 8.3.5. Het gemiddeld 
massaverlies is niet groter dan 1 kg/m2. Het individueel massaverlies is niet groter dan 1,5 
kg/m2." 
 
 

* Vervang de laatste alinea van § 8.3.3 door : 
 
 "Het ontnemen van de proefstukken uit opeenvolgende tegels bestemd voor de 

wateropslorpingsproef geschiedt afwisselend op de plaats overeenstemmend met de gemeten 
minimumdikte, op de plaats overeenstemmend met de gemeten maximumdikte en in het 
midden van een tegel." 
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* Vervang  § 8.3.4 door : 
 
 "De slijtproef wordt uitgevoerd volgens de methode van NTN PROBETON 017 op het 

slijtvlak van een proefstuk dat aan de tegel wordt ontnomen. 
  

Het ontnemen van de proefstukken uit opeenvolgende tegels geschiedt afwisselend op de plaats 
overeenstemmend met de gemeten minimumdikte, op de plaats overeenstemmend met de 
gemeten maximumdikte en in het midden van een tegel." 

 
 
* Voeg een § 8.3.5 toe : 
 

"8.3.5 Bestandheid tegen dooizouten (facultatief) 
 

De bestandheid tegen dooizouten wordt nagegaan volgens de methode van NTN PROBETON 
018 op het slijtvlak van een proefstuk dat aan de tegel wordt ontnomen. 

 
Het ontnemen van de proefstukken uit opeenvolgende tegels bestemd voor de 
dooizoutbestandheidsproef geschiedt afwisselend op de plaats overeenstemmend met de 
gemeten minimumdikte, op de plaats overeenstemmend met de gemeten maximumdikte en in 
het midden van een tegel." 

 
 
* Vervang de laatste alinea (zin) van § 9.3 door : 
  
 Elk monster omvat in de regel : 
 

- 8 tegels voor de controle van de maat-, vorm- en aspectkenmerken (zie § 9.4.1) en 
vervolgens voor de controle van de buigtreksterkte (zie § 9.4.2); 

- 2 reeksen van 3 tegels, respectievelijk voor de controle van de wateropslorping en de 
afslijting (zie § 9.4.2); 

- in het voorkomend geval (zie 7.4), 3 tegels voor de controle van de weerstand tegen 
dooizouten (zie § 9.4.). 

 
Aldus omvat elk monster maximaal 14 tegels, verhoogd tot 17 tegels indien de bestandheid 
tegen dooizouten wordt nagegaan volgens § 7.5. Het aantal tegels kan worden beperkt tot 8 
door de tegels waarop de buigtreksterkte werd nagegaan aan te wenden voor de controle van de 
overige mechanische en fysische kenmerken. Het ontnemen van de proefstukken wordt daarbij 
oordeelkundig gespreid over de tegels van het monster. 

 
 
* Vervang de zesde alinea van § 9.4.2 (p. 17) door : 
 

"Bij het ontnemen van proefstukken uit de tegels wordt rekening gehouden met 8.3.1, 8.3.3, 
8.3.4 en in het voorkomend geval 8.3.5." 
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* Vervang de tekst van § 9.5 door : 
 

"De tegels van een partij worden pas verwerkt nadat alle resultaten van de keuring bekend zijn 
en de partij aanvaard is." 
 
 

* Vervang de voetnoot op blz. 17 door : 
 

"* De etmaaltemperatuur is conventioneel het rekenkundig gemiddelde van de temperatuur 
gemeten om 7u en om 14u30."   
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