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0 Inleiding 

 Door de publicatie van de geharmoniseerde Europese norm NBN EN 1423/A1 op de 
nastooiproducten (glasparels en stroefmakende middelen), zijn de goekeurings- en 
certificatiegids van G0020 (2002) en zijn addendum (2004) van BUtgb - Burgerlijke 
bouwkunde niet meer van toepassing. 

 Dit document werd opgesteld en goedgekeurd door de Adviesraad 
"Wegmarkeringsproducten" van COPRO. 

1 Toepassingsgebied 

 Dit normatief document heeft als doel de specificaties, de aanvullende 
conformiteitscriteria en de overeenkomstige testmethodes van de 
nastrooiproducten, die niet in de artikelen van de Europese norm NBN EN 1423 en 
zijn addendum NBN EN 1423/A1 worden beschreven, te bepalen en vast te leggen. 

 Nota : Alle gespecifieerde eigenschappen in deze normen zijn niet van toepassing 
voor de CE markering.  

 Dit document behandelt niet de premix glasparels, omschreven in de norm NBN EN 
1424.  

2 Normatieve referenties (niet opgenomen in de NBN EN 1423 en de NBN EN 1423/A1) 

NBN EN 1436 Wegmarkeringsmateriaal - Eisen voor de wegmarkering voor 
weggebruikers. 

NBN EN 1542 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
hechtsterkte door middel van de afbreekproef. 

NBN EN 1766 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Referentiebeton 
voor beproevingen 

NBN EN 12802 Wegmarkeringsmaterialen - Laboratoriummethoden voor 
identificatie 

3 Definities  

3.1 Glasparels (zie NBN EN 1423)  

3.2 Stroefmakende middelen (zie NBN EN 1423)  
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Met het oog op dit document, zijn de volgende definities van toepassing: 

3.3 Glaskorrels 

Hoekige glasparels bestemd als stroefmakende middelen.  

4 Eisen voor de producten 

De eisen worden vermeld in de norm NBN EN 1423 en haar addendum NBN EN 
1423/A1 "Wegmarkeringsproducten – Nastrooiproducten - Glasparels, 
stroefmakende middelen en mengsels van deze twee componenten". 

Artikel 5.1 van de EN 1423 wordt op de volgende wijze gecorrigeerd : « … de pH 
van de stroefmakende middelen mag niet lager dan 5 zijn noch hoger dan 11 » 

5 Bijkomende voorschriften bij de norm 

5.1 Korrelverdeling van de glasparels (Artikel 4.1 van NBN EN 1423) 

De korrelverdeling van de glasparels moet conform zijn aan de specificaties 
voorzien in paragraaf 4.1 van de norm NBN EN 1423. 

Per aangeboden product (gekenmerkt door zijn D - d), moet de producent, voor elke 
maaswijdte, de minimale en maximale waarden van zeefrest verklaren. 

De volgende standaard korrelverdelingsklassen worden voorgesteld: (afmetingen in 
µm, zelfs wanneer de zeven in mm gedefiinieerd zijn): 600 – 125  (zie lager), 710 – 
125, 1000 – 355, 850 – 425, 1400 – 600, 1700 – 710, 1700 - 1000, 1180 – 125, 
1700 – 355.  

Andere klassen kunnen door middel van technische rechtvaardiging worden 
voorgesteld , met het oog op de verbetering van de de prestatiegerichte 
eigenschappen van het wegmarkeringsproduct. 

- Nastrooi glasparels: type (600 - 125)  
 

Maaswijdte in µm Gecumuleerde zeefresten (massa%) 

710 0 – 2 
600 0 – 10 
355 30 – 70 
212 70 – 100 
125 95 – 100 

 

5.2 Korrelverdeling van de stroefmakende middelen ( Artikel 5.4 van NBN EN 1423) 

De korrelverdeling van stroefmakende middelen moet conform zijn aan de 
specificaties voorzien in paragraaf 5.4 van de norm NBN EN 1423. 
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Teneinde de doeltreffendheid  van stroefmakende middelen te waarborgen, moet 
de fractie van de deeltjes kleiner dan 90 µm lager dan 1% zijn (in massa %). 

Per voorgesteld product (gekenmerkt door zijn d/D), moet de fabrikant voor elke 
maaswijdte de minimale en maximale waarden van de zeefrest verklaren.  

5.3 Oppervlaktebehandeling (Artikel 4.5 van NBN EN 1423) 

5.3.1 Klassen van oppervlaktebehandeling 

aangewezen oppervlaktebehandelingen op glasparels en stroefmakende 
middelen zijn mogelijk. 

Men onderscheidt volgende klassen : 

- geen oppervlaktebehandeling 
- waterafstotendheid 
- drijvend vermogen 
- verbetering van hechtingsvermogen 
- omhulling door polymerisatie-initiatoren 
- andere behandelingen die een verbetering beogen van de performantie van 

de markeringen zoals bepaald in de norm NBN EN 1436. 

5.3.2 Toepassingsgebied 

 De behandelingen (inzake het drijvend vermogen, de verbetering van het 
hechtingsvermogen, de omhulling door de polymerisatie-initiatoren of de andere 
behandelingen) zijn gerelateerd aan de aard van de markeringsproducten in die 
zin dat ze aangepast zijn aan de formulering van elke producent. Hun 
doeltreffendheid kan dus enkel worden gevaloriseerd door een “systeem”-
goedkeuring die zowel slaat op het markeringsproduct als op de glasparels. 

 De producent van de parels kan evenwel bepaalde generieke behandelingen 
voorstellen, aangepast aan bepaalde categorieën van markeringsproducten, 
tegelijkertijd bepaald door het type (verf, koudplasten, thermoplasten, 
voorgevormde wegmarkering) en de klasse van bind- en/of oplosmiddelen. 

 De proeven die uitgevoerd worden op glasparels die zich van elkaar 
onderscheiden door de oppervlaktebehandeling, kunnen slaan op :  

- ofwel, heel eenvoudig, de aanwezigheid van een oppervlaktebehandeling; 
geen enkele garantie wordt gegeven op het vlak van de doeltreffendheid; dit 
is gewoonlijk het geval bij de generieke behandelingen; 

- ofwel, de doeltreffendheid: de doeltreffendheid van generieke behandelingen 
kan in voorkomend geval worden geëvalueerd door de meting van de 
performantie van de behandeling met bepaalde “modelformulaties” van 
markeringsproducten waarvan de parameters evenwel op dit ogenblik nog 
niet zijn bepaald 

5.3.3 Criteria 

5.3.3.1 Waterafstotendheid 

Alle glasparels moeten zonder onderbreking door de trechtermond vloeien. 
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5.3.3.2 Drijvend vermogen 

• Behandeling voor organische oplosmiddelen : 
 Het percentage drijvende glasparels, met het blote oog geschat, bedraagt 

minimum: 
• op xyleen : 90 %; 
• op n - heptaan : 75 % 
• op tetrachloroethyleen : 75 %. 

 
• Behandeling voor waterige oplosmiddelen : 
 Het percentage drijvende glasparels bedraagt minimum 75 %. 

Indien deze eigenschap wordt vooropgesteld, dient het type vloeibare fase, 
waarvoor deze eigenschap geldt, gemeld te worden. 

5.3.3.3 Behandeling van het hechtingsvermogen  

Eisen nog te definiëren.  

5.3.3.4 Omhulling met polymerisatie-initiatoren 

De hoeveelheid peroxyde moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 3 g/kg 
eindproduct. 

5.4 Eisen voor de stroefmakende middelen (Artikel 5  van NBN EN 1423) 

5.4.1 Brokkeligheidscoëffinciênt 

 De brokkeligheidscoëfficiënt van de stroefmakende middelen moet worden 
bepaald volgens bijage G van de norm NBN EN 1423. De korrelverdeling van 
een representatief monster moet tussen 0,2 mm en 2 mm liggen. 

5.5  Mengsels van glasparels en stroefmakende midde len (Artikel 6 van 
NBN EN 1423) 

De glasparels en de stroefmakende middelen moeten voldien aan de eisen van de 
norm NBN EN 1423. De proeven moeten op beide bestanddelen afzonderlijk 
worden uitgevoerd.  

De verhoudingen van het mengsel van glasparels en stroefmakende middelen 
moeten volgens de proef gespecificeerd in 6.4 worden bepaald. 

Het gehalte aan stroefmakende middelen is afhankelijk van de te bereiken 
performantieniveaus voor retroreflexie en voor stroefheid.  

Te bereiken performantieniveaus worden beschreven in de norm NBN EN 1436. 

NOTA: De aandacht van de gebruiker wordt getrokken op het feit dat het onmogelijk is tegelijk een maximale 
performantie voor retroreflectie (terugkaatsing) én voor stroefheid  te verkrijgen.  
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6 Omschrijving van de proeven 

6.1 Oppervlaktebehandeling – Proefmethoden 

6.1.1 Waterafstotendheid 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage E, werkwijze B van de 
norm EN 1423 “Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van deze 
beide bestanddelen”. 

6.1.2 Drijvend vermogen 

• Behandeling voor het verbeteren van het drijvend vermogen voor organische 
oplosmiddelen. 

 De proef wordt uitgevoerd refererend naar de bijlage F van de norm EN 1423. 

• Behandeling voor het verbeteren van het drijvend vermogen voor 
watergedragen verven 

De behandeling wordt aangetoond op “fijne” parels.  De proef wordt 
uitgevoerd op de doorval door de zeef van 500, 425 of 355 µm.  De proef 
wordt uitgevoerd op basis van volgende werkwijze : 

° een recipiënt met platte bodem wordt met water ge vuld. 
° de parels worden met een spatel genomen en ze wor den voorzichtig 

gestrooid op het onbeweeglijke oppervlak (de spatel moet zeer dicht bij het 
wateroppervlak worden gehouden en zacht worden geschud om de parels 
op het oppervlak te laten glijden). 

° visueel wordt het percentage drijvende parels ges chat. 

6.1.3 Hechtingsvermogen 

Werkwijze nog te bepalen. 

6.1.4 Omhulling met polymerisatie-initiatoren 

Proefmethode : dosering van de peroxyde. 

• Voor te bereiden oplossingen : 
 

• natriumjodide: een verzadigde oplossing wordt voorbereid waarbij 18.4 g 
watervrije natriumjodide wordt opgelost in 10 ml water; de oplossing 
dient de dag zelf aangemaakt en in het donker bewaard; ze moet helder 
zijn 

• ijzerchloride: een moederoplossing (bij 1 g/l)  wordt voorbereid waarbij 
250 mg FeCl3 – 6H2O wordt opgelost in 250 ml ijskoud azijnzuur; 
regelmatig wordt een finale oplossing voorbereid met een concentratie 
van 5 mg/l waarbij de moederoplossing 200 maal in ijskoud azijnzuur 
wordt opgelost 
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• Zetmeel (facultatief): er wordt 0,50 g “oplosbaar” zetmeel afgewogen; 
dat wordt zorgvuldig vermengd met enkele ml koud water; de verkregen 
pasta wordt in 100 ml kokend water gegoten; de oplossing wordt 
gedurende ongeveer 2 minuten aan de kook gehouden (tot zij 
doorschijnend wordt) en dan wordt ze warm gefilterd. 

• Veiligheidsvoorschriften 

 De handelingen met zuur en chloroform gebeuren onder een afzuigkap. 

• Werkwijze :  

In een erlenmeyer van 250 ml wordt 10 g ± 0,2 g van het te beproeven 
product afgewogen met een nauwkeurigheid van 10-4g. Vervolgens worden 
10 ml chloroform en 15 ml van een vers aangemaakte oplossing FeCl3 van 5 
mg/l toegevoegd.  
Schudden om de peroxyde op te lossen. 
Men doet stikstof doorheen de flacon gaan zodat aan het oppervlak van de 
vloeistof een soort van kuiltje wordt bekomen en dit, gedurende twee 
minuten. 
Vervolgens wordt een oplossing van 2 ml natriumjodide toegevoegd (steeds 
onder een stroom stikstof) en de flacon wordt dichtgemaakt. Zacht schudden 
en gedurende een uur laten rusten in het donker (de oplossing neemt een 
donker gele kleur aan ingevolge de aanwezigheid van de peroxide). De 
reactietemperatuur moet ongeveer 20° C bedragen. 
Voor de dosering wordt 50 ml gedemineraliseerd water toegevoegd. Er wordt 
vervolgens getitreerd met een oplossing van natriumthiosulfaat 0,1 N tot een 
bleekgele kleur wordt bekomen. Voor nog meer nauwkeurigheid wordt een 
oplossing van 3 ml zetmeel toegevoegd; de oplossing neigt dan naar blauw 
en het titreren wordt beëindigd als de oplossing volledig kleurloos is 
geworden. Het volume V1 thiosulfaat, gebruikt voor het titreren, wordt 
genoteerd. 
De hierboven aangehaalde procedure wordt opnieuw gestart met een niet 
behandeld product om V2 te bepalen 

• Berekeningen :  

Gehalte actieve zuurstof (%) = (V1 – V2) x N x 8 x 100/m 
Gehalte peroxide (%) = gehalte actieve zuurstof x M/16 
V1 = ml natriumthiosulfaat, aangewend om het monster te titreren 
V2 = ml natriumthiosulfaat, aangewend om het blanco te titreren 
N = normaliteit van de oplossing thiosulfaat (N = 0,1) 
m = massa product in mg 
M = molaire massa van het peroxide (volgens de verklaringen van de 
producent; bijvoorbeeld M = 242 voor de benzoylperoxyde). 
Gelet op de voorwaarden met betrekking tot de werkwijze, geeft de 
vereenvoudigde berekening (V1 – V2) x 1,21 rechtstreeks de hoeveelheid 
peroxyde in g per kg product 

6.1.4 Generieke behandelingen 

De bewijslevering van de generieke behandelingen kan gebeuren door een 
combinatie van de tests van 6.2.2, 6.2.3 en van 6.2.4. 
Bij wijze van voorbeeld wordt het antwoord van de verschillende generieke 
behandelingen op deze tests weergegeven in tabel I 
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Tabel 1 – Bewijs van generieke behandelingen (infor matief) 
 

 Niet 
behandeld 

waterafstotend 

(siliconen) 

Behandeld 
voor 

verven 

Behandeld 
voor 

thermoplasten  

Behandeld 
voor 

koudplasten  

Parels met 
peroxyde 

Drijven op water - + + + + n.v.t. 

Drijven op 
oplosmiddel 
(tétrachloroethyleen) 

- + + - - n.v.t. 

Waterafstotend - + - + - n.v.t. 

Dosering van de 
peroxyde n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. + 

+ beantwoordt aan het criterium. 
- beantwoordt niet aan het criterium. 
n.v.t. niet van toepassing. 

 

6.2 Oppervlaktebehandeling – Inschatting van de doe ltreffendheid van de 
oppervlaktebehandeling 

6.2.1 Drijvend vermogen 

Werkwijze en vereisten nog te bepalen. 

6.2.2 Omhulling met polymerisatie-initiatoren 

De proeven die verband houden met deze eigenschap worden gerealiseerd in 
het kader van de goedkeuring van het wegmarkeringsproduct. 

6.2.3 Hechtingsvermogen 

De hierna beschreven proefmethoden zijn voorlopige werkwijzen. 

- Voorbereiding van de proefmonsters. 

De proef wordt zowel uitgevoerd op parels die behandeld zijn als op parels die 
niet behandeld zijn en aangebracht op markeringsproducten waarvoor de 
behandeling is bestemd. De verkregen resultaten met de niet behandelde 
parels gelden als referentie. 

Het markeringsproduct wordt aangebracht op een licht gezandstraalde drager, 
type MC (0,40) conform de NBN EN 1766 “Beproevingsmethode – 
Referentiebeton voor beproevingen” (1998-07). 

Het product wordt aangebracht bij een temperatuur en met een dikte die door 
de fabrikant zijn opgegeven. 

De snelheid van de schraper bedraagt ongeveer 3 cm / sec. 

Aan de schraper is door middel van een hoekstuk een metalen plaatje 
bevestigd zodat de onderkant van de metalen plaat 3 cm hoger ligt dan de 
onderkant van de schraper en 1 cm uit de loodlijn van de schraper. 
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Op de metalen plaat is een vultrechter aangebracht met een breedte van 1 cm 
en een minimale lengte van 12 cm. De bodem van de trechter bestaat uit een 
zeefdoek met een maaswijdte van 2 mm; de zeefdoek bevindt zich op 2 cm van 
de onderkant van de metalen plaat (zie principeschema tekening 1). 

 
Tekening 1 

 

 

 

Schraper 

Hoekstuk 

Metalen plaatje 

Zeef met een maas-
wijdte van 2 mm 

Trechter 

 
 

 

De trechter wordt gevuld met glasparels zodanig dat de parelbestrooiing 
gebeurt met het voortschrijden van de schraper 

De proefmonsters worden gedurende 7 dagen bewaard bij (21 ± 2) °C en  
(65 ± 5) % relatieve vochtigheid. 

- Meting van de hechtingssterke door middel van trek. 

Na verwijdering met een borstel van de parels die niet aanhechten, wordt de 
hechtsterkte gemeten zoals beschreven in de norm NBN EN 1542 Producten 
en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - 
Beproevingsmethoden - Bepaling van de hechtsterkte door middel van de 
afbreekproef ". 

De breukspanning en het breuktype worden genoteerd. 

De proef wordt uitgevoerd op 5 zones 
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- Criteria (voorlopig) 

Wanneer de bestrooiingsglasparels een oppervlaktebehandeling ondergaan 
met het oog op een verbetering van de hechtingssterkte aan het 
markeringsproduct, moet het breuktype bij de hechtingssterkteproef van het 
cohesieve type zijn in het bindmiddel van het markeringsproduct of van het 
adhesieve type van het markeringsproduct met de drager. 

- Meting van de hechtingssterkte door middel van het stroefheidsmeettoestel 
(alternatieve methode). 

De proefstukken worden getest met de stroefheidsmeter, na bevochtiging van 
het proefstuk en het wrijfstuk met gedistilleerd water. Per zijde van het proefstuk 
worden 3 passages verricht, wat neerkomt op een totaal van 12 passages. 

Op de 12 passage-zones worden metingen uitgevoerd om na te gaan of de 
glasparels al dan niet komen los te liggen. 

Algemene opmerking : 

Wanneer deze eigenschap wordt vooropgesteld, dienen de 
markeringsproducten waarop ze van toepassing is, vermeld te worden. 

6.3 Mengsel van glasparels – stroefmakende middelen  

6.3.1 Voornaamste werkwijze 

Het gehalte aan stroefmakende middelen wordt gemeten zoals beschreven in 
de bijlage D van de norm EN 1423 “Glasparels, stroefmakende middelen en 
mengsels van deze beide bestanddelen”. 

Nochtans worden alleen de vreemde deeltjes zoals beschreven in § C 9 en 10 
van de bijlage C van de norm EN 1423 geteld. 

Het totale gewogen percentage in massa van de stroefmakende granulaten (G) 
wordt berekend aan de hand van de volgende verhouding : 

 

n21

nn2211

M...MM

gM...gMgM
G

+++
+++=  

 
waarbij iM*  het percentage in massa van het mengsel is voor elk van de n-zeven 

 

ig*  het rekenkundig gemiddelde is van het percentage in gewicht van de 
granulaten, geteld op ten minste vijf behoorlijk genomen stalen op elk 
van de n-zeven. 

 
 De waarden g  i worden gegeven door de verhouding :  
 

( ) ivgi

vgi
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=  
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waarbij  
ai = aantal granulaten 
bi = aantal glasparels 
ρg= reële volumieke massa van de granulaten 
ρv= reële volumieke massa van de glasparels 

De reële volumieke massa’s ρg en ρv worden bepaald van de niet gebroken 
producten (indien mogelijk). 

6.3.2 Alternatieve werkwijze 

Het gehalte aan stroefmakende middelen wordt gemeten zoals beschreven in 
de norm NBN EN 12802 " Wegmarkeringsmaterialen - Laboratoriummethoden 
voor identificatie ". 

Deze methode omvat het plaatsen van +/- 2 g van het mengsel op een 
proefschaal en het verwijderen van de glasparels (die naar de rand van de 
schaal rollen wanneer men deze continu lichtjes schuin houdt, zachtjes schudt) 
door mechanische verwijdering (bijvoorbeeld door middel van een pincet of een 
zachte borstel). 

De procedure wordt herhaald tot wanneer men geen glasparels op het glas 
meer waarneemt.   

De bepaling van de verhouding van het mengsel gebeurt door het wegen van 
het mengsel voor de proef en het wegen van het residu van antislip 
teoslagmaterialen na de proef volgens de volgende formule : 

Gehalte aan stroefmakende middelen (% gewicht) = mga / M 

waarbij 

M = totale massa van het monster voor de proef (= mga + mmv) (gram) 

mga = massa stroefmakende middelen die op het glas overblijven na de proef 
(gram) 

mmv = de massa geëlimineerde glasparels gedurende de proef (gram) 

De monsterneming dient te gebeuren op het geheel van het in het laboratorium 
beschikbare mengsel. De proef moet minstens vier maal hernomen worden op 
verschillende monsters van elk ongeveer 2 g.  

 

 

 

   

 


