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0 Inleiding en toepassingsgebied 

Onderhavig document bevat de technische voorschriften voor buitenplaveien van 
natuursteen voor toepassingen in België. 

Een buitenplavei is elk element van natuursteen gebruikt als bestratingsmateriaal, 
waarvan de breedte groter is dan 150 mm en doorgaans groter is dan twee maal de 
dikte. 

Noot:  In België gebruikt men doorgaans de term "tegel" in plaats van plavei. 

De buitenplaveien dienen te voldoen aan de norm NBN EN 1341. 

Sommige van de karakteristieken van de norm NBN EN 1341 moeten bij de CE-
markering worden verklaard.  Deze CE-markering geschiedt overeenkomstig de 
bijlage ZA van de norm op basis van een verklaring van overeenkomstigheid door de 
fabrikant, zonder tussenkomst van een onafhankelijke partij (attesteringsniveau 4 van 
de Europese Bouwproductenrichtlijn).  In het kader van de CE-markering laat de 
norm de fabrikant de keus om voor een of meerdere van de karakteristieken geen 
waarde te verklaren. 

Deze PTV verduidelijkt sommige eisen en voegt bijkomende bepalingen toe in functie 
van het gebruik en het duurzaam gedrag. 

Het document vormt de basis voor de BENOR-certificatie van buitenplaveien die 
vervaardigd zijn met materialen die drager zijn van een technische goedkeuring met 
certificatie (ATG). 

Het toezicht op de conformiteit van alle eisen van de PTV is in de procedure voor de 
certificatie opgenomen. 

De eisen beschreven in dit document alsook de verwijzing naar de technische 
goedkeuring op het materiaal in de BENOR-certificatie kunnen door de voorschrijvers 
op hun verantwoordelijkheid worden opgenomen in bestekken. 

Het document is opgesteld in de Adviesraad van COPRO. 

Het document wordt door het Comité voor het Merk BENOR gevalideerd ten behoeve 
van de BENOR-certificatie. 

Het wordt geregistreerd als type-specificatie door de F.O.D. Economie, KMO, 
Middenstand & Energie. 

Het document is samengesteld uit een algemeen deel en bijlagen in functie van de 
verschillende groepen materialen die voor de productie van buitenplaveien kunnen 
worden aangewend. 
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1 Materiaal 

1.1 Keuze van het materiaal 

Het materiaal wordt gekozen door de opdrachtgever en dient te worden 
gespecificeerd in het bestek. Deze beschrijving kan naargelang de voorkeur van de 
opdrachtgever een volledige identificatie van de herkomst (groeve) zijn of een 
geologisch-mineralogische beschrijving van een categorie materialen. 

Hierbij kan verwezen worden naar de ATG-goedkeuringstekst of een technisch-
wetenschappelijke publicatie. Voor een aantal materialen kan verwezen worden naar 
de bijlagen bij deze PTV. 

1.2 Gegevens m.b.t. het materiaal 

Het materiaal dient vooraf in de ontginning te zijn onderzocht volgens de leidraden 
van de BUtgb. Hierbij dienen minstens de volgende gegevens te zijn bepaald: 

• de nauwkeurige geografische ligging (op kaart), 

• de lithologie (inbegrepen macro- en microscopische beschrijving), 

• de stratigrafie, 

• de petrografische, chemische en fysico-mechanische kenmerken. 

De bepaling van deze gegevens dient gesteund te zijn op een variabiliteitstudie van 
de ontginning. Tevens dient te worden aangetoond dat homogene en conforme loten 
worden aangeleverd. 

De gegevens dienen te zijn opgenomen in een geologisch dossier dat op aanvraag 
ter beschikking wordt gesteld. 

De ATG met certificatie is een voldoende bewijs dat de gegevens over een materiaal 
gekend zijn. Bij tijdelijk gebrek aan een ATG kan een studie worden voorgelegd die 
geldig is voor homogene loten en die is uitgevoerd volgens dezelfde richtlijnen. 

1.3 Eisen 

1.3.1 Duurzaamheidscriteria 

1.3.1.1 Vorst - dooi 

De vorst-dooiproef wordt uitgevoerd overeenkomstig proefmethode EN 12371. 

Na de proef mag de buigtreksterkte niet meer dan 20 % gewijzigd zijn en is het 
massaverlies niet groter dan 1 %. 

Noot: 1) De bepaling van het massaverlies is toegevoegd aan de 
proefmethode beschreven in de norm EN 12371. 
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 2) In het kader van de CE-markering wordt deze karakteristiek van de 
norm NBN EN 1341 opgenomen in de verklaring van 
overeenkomstigheid van de fabrikant.  De fabrikant heeft de keus 
om te verklaren dat hij geen waarde heeft bepaald. 

1.3.1.2 Thermische schok 

De thermische schokproef wordt uitgevoerd overeenkomstig proefmethode 
EN 14066. 

Na de proef vertonen de proefstukken geen ongewenste verkleuring (vb. oxidatie) 
of schade. 

De proefresultaten beschrijven de kleurevolutie, eventuele vlekvorming, oxidatie 
en schade. 

Na de proef mag de dynamische elasticiteitsmodulus niet meer dan 20 % gewijzigd 
zijn en is het massaverlies niet groter dan 1 %. 

1.3.1.3 Versnelde veroudering met SO2 in de aanwezigheid van vocht 

De versnelde veroudering wordt uitgevoerd overeenkomstig proefmethode 
EN 13919. 

Na de proef vertonen de proefstukken geen ongewenste verkleuring (vb. oxidatie) 
of schade. 

De proefresultaten beschrijven de kleurevolutie, eventuele vlekvorming, oxidatie 
en schade. 

Na de proef is het massaverlies niet groter dan 1 %. 

1.3.2 Fysische eisen 

1.3.2.1 Wateropslorping 

De wateropslorping wordt bepaald overeenkomstig proefmethode EN 13755. 

De wateropslorping bedraagt individueel niet meer dan 0,50 % (massa). 

1.3.2.2 Schijnbare volumieke massa 

De schijnbare volumieke massa wordt bepaald overeenkomstig proefmethode 
EN 1936. 

Voor een aantal materialen wordt in de bijlagen bij deze PTV een eis gegeven. 
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1.3.3 Visueel aspect 

Het uitzicht van de droge steen, onder andere textuur en kleurenspectrum, wordt 
in detail beschreven in het geologisch dossier of het certificaat van oorsprong.  
Deze beschrijving wordt gestaafd door middel van referentiemonsters:  zie 
art. 4.6.2 van de norm EN 1341.  Deze monsters bepalen ook de zaagrichting ten 
opzichte van de gelaagdheid. 

Voor de beschrijving van de kleur en de kleurveranderingen voor en na beproeving 
volgens punt 1.3.1 wordt gebruik gemaakt van een objectieve kleurenstandaard 
(vb. Rock Color Chart van de Geological Society of America).  Deze beschrijving 
wordt gestaafd door middel van referentiemonsters:   
zie art. 4.6.2 van de norm EN 1341. 

2 Product 

2.1 Productbeschrijving en technische fiche 

Alle producten dienen het voorwerp uit te maken van een technische fiche waarop 
minstens volgende gegevens vermeld zijn. 

• een nauwkeurige identificatie van het materiaal die verwijst naar het 
geologische dossier en de ATG; 

• de afmetingen; 

• de gebruiksklasse; 

• het uitzicht; 

• de afwerking; 

• de in deze PTV en zijn bijlagen genoemde petrografische, chemische, 
fysische en mechanische kenmerken. 

2.2 Eisen 

2.2.1 Afmetingen 

De volgende klassen gelden voor de toegelaten afwijkingen op de afmetingen (zie art. 
4.1.2.1 en 4.1.2.2 van de norm): 

• afmetingen in het vlak:  P2 voor afmetingen ≤ 400 mm;  P1 voor > 400 mm en 
gekloven; 

• diagonaal:  D2 voor ≤ 400 mm;  D1 voor > 400 mm; 

• dikte:  T2. 

2.2.2 Fysische en mechanische eisen 

De kenmerken worden bepaald rekening houdend met de vastgelegde zaagrichting 
ten opzichte van de gelaagdheid (zie punt 1.3.3). 
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2.2.2.1 Buigtreksterkte en gebruiksklasse 

De buigtreksterkte wordt bepaald overeenkomstig proefmethode EN 12372. 

Een buitenplavei wordt ingedeeld in een gebruiksklasse in functie van de 
berekende breuklast, overeenkomstig bijlage B van NBN EN 1341, voor 
welbepaalde afmetingen en de verwachte minimale buigtreksterkte. De breuklast 
bedraagt: 

 

6,1×L×1500
t×W×R

=P
2

tf  
met P breuklast in kN 
 W, L, t breedte, lengte en dikte in mm 
 Rtf buigtreksterkte in MPa 

 

Noot: De formule kan niet worden toegepast in het geval van zelfdragende 
tegels. 

In functie van de berekende breuklast wordt de buitenplavei ingedeeld in een van 
de volgende gebruiksklassen: 

 
Breuklast 

kN 
Gebruiksklasse Toepassing (ter informatie) 

geen eis 0 decoratie 
> 0,75 1 buitenplaveien ingebed in mortel, enkel in voetgangerszones 
> 3,5 2 voetgangers- en fietszones;  tuinen, balkons 
> 6,0 3 occasionele toegang van wagens, lichte voertuigen en motorfietsen;  

inritten van garages 
> 9,0 4 voetgangerszones, marktplaatsen occasioneel gebruikt door voertuigen 

voor leveringen en hulpdiensten 
> 14 5 voetgangerszones, regelmatig gebruikt door zwaar verkeer 
> 25 6 wegen en straten, tankstations 

 
De leverancier geeft per formaat de berekende gebruiksklasse op. 

Noot 1: In het kader van de CE-markering wordt deze karakteristiek van de 
norm NBN EN 1341 opgenomen in de verklaring van 
overeenkomstigheid van de fabrikant.  De fabrikant heeft de keus om 
te verklaren dat hij geen waarde heeft bepaald. 

Noot 2: Voorbeeld:  Stel dat de verwachte minimale buigtreksterkte 10,2 MPa 
bedraagt, dan is voor een buitenplavei met afmetingen 50 cm op 25 
cm en 8 cm dik, de breuklast 13,6 kN en valt de buitenplavei in 
gebruiksklasse 4. 

2.2.2.2 Slijtweerstand 

De slijtweerstand wordt bepaald overeenkomstig proefmethode NBN EN 1341 - 
bijlage C. 

De slijtweerstand bedraagt individueel niet meer dan 24 mm. 

Noot: In het kader van de CE-markering wordt deze karakteristiek van de 
norm NBN EN 1341 opgenomen in de verklaring van 
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overeenkomstigheid van de fabrikant.  De fabrikant heeft de keus om 
te verklaren dat hij geen waarde heeft bepaald. 

2.2.2.3 Stroefheid 

De stroefheid wordt bepaald overeenkomstig proefmethode NBN EN 1341 - bijlage 
D. 

De stroefheid bedraagt individueel minstens 35 (waarde USRV). 

Noot: In het kader van de CE-markering wordt deze karakteristiek van de 
norm NBN EN 1341 opgenomen in de verklaring van 
overeenkomstigheid van de fabrikant.  De fabrikant heeft de keus om 
te verklaren dat hij geen waarde heeft bepaald. 

3 Certificatie en keuring 

3.1 Certificatie 

Producten die vervaardigd zijn met materialen die drager zijn van een ATG met 
certificatie komen in aanmerking voor BENOR-certificatie. 

De regels voor deze BENOR-certificatie zijn opgenomen in het toepassingsreglement 
TRA 19 van COPRO. 

Gecertificeerde producten worden normaliter vrijgesteld van aanvaardingskeuring. 
Producten die vervaardigd zijn uit materialen die geen drager zijn van een ATG met 
certificatie komen niet in aanmerking voor BENOR-certificatie. 

3.2 Partijkeuring 

Bij ontstentenis van een BENOR-certificatie dient een keuring te worden uitgevoerd op 
geïdentificeerde loten. Hierbij dient een materiaalonderzoek te worden uitgevoerd 
volgens de regels van de BUtgb. 
Hierbij dienen op elk als homogeen vastgesteld lot de proeven zoals vermeld in 1 en 2 
te worden uitgevoerd. 

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de homogeniteitsbepaling van de 
geleverde loten en de naspeurbaarheid van de leveringen. 

 

 

   

 


