
Goedgekeurd door de Adviesraad wegmarkeringsproducten op 01-12-2005. 
Gevalideerd en geregistreerd door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) op 05-01-2006 (doc. 3001/1346). 
Geregistreerd door de DGV van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (wet van 1984-12-28, art. 3) op 25-01-2006 
onder het nummer : Q/300. 
© COPRO 2005   

 

COPRO vzw    Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten 

Dendermondsestraat 168  -  1083  BRUSSEL 

� 02 468 00 95 � 02 469 10 19 info@copro.info 

 BTW BE 424.377.275 CCP  000-1497262-67 KBC 426-4079801-56 

 

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 882 

 Versie 1.0 2005-11-16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VOORGEMENGDE GLASPARELS 

 

 
 



Voorgemengde glasparels  COPRO document : PTV 882 
Blz. 2/3 Versie 1.0 d.d. 16-11-2005 

0 Inleiding 

 De goedkeurings- en certificatieleidraad G0020 (2002) en het addendum 2004) van 
BUtgb burgerlijke bouwkunde zijn niet meer van toepassing en zijn vervangen door 
de normen EN 1423:1997, EN 1423/A1 en de PTV 881 voor de nastrooiproducten 
en door de normen EN 1424:1997, EN 1424:1997/A1 en de PTV 882 voor de 
voorgemengde glasparels. 

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

 De technische specificaties die in dit document worden beschreven, behandelen de  
punten die niet gedekt worden door de normen NBN EN 1424 (1997) en NBN EN 
1424/A1 (2003). 

 Voor dit product is er geen CE markering voorzien. 

1 Toepassingsgebied 

Dit normatief document heeft als doel de specificaties, de aanvullende 
conformiteitscriteria en de overeenkomstige proefmethodes van de voorgemengde 
glasparels, die niet in de artikelen van de Europese norm NBN EN 1424 en zijn 
addendum NBN EN 1424/A1 worden beschreven, te bepalen en vast te leggen. 

De nastrooiproducten zoals glasparels en antislip toeslagmaterialen, beschreven in 
de geharmoniseerde normen NBN EN 1423 (1997) en zijn addendum NBN EN 
1423/A1 (2003), hebben geen betrekking op dit document.  

2 Aanvullende voorschriften op de norm  

 De voorschriften die volgen zijn aanvullend op de artikels van de europese norm 
NBN EN 1424 (1997) en zijn addendum NBN EN 1424/A1 (2003) voor de 
voorgemengde glasparels. Enkel deze aanvullende voorschriften aan deze normen 
en hun overeenkomstige proefmethodes worden in dit document beschreven. 

2.1 Korrelverdeling van de glasparels (Artikel 4.1 van de NBN EN 1424: 1997) 

 De korrelverdeling van de glasparels moeten conform zijn aan de specificaties die 
voorzien zijn in paragraaf 4.1 van de norm NBN EN 1424. 

 De volgende standaard korrelverdelingsklassen zijn voorgesteld. Om de 
performantie karakteristieken van de wegmarkeringen te verbeteren kunnen door 
middel van technische rechtvaardiging andere klassen voorgesteld worden. 

 
Nota : een product (glasparels) kan aangeboden worden als nastrooiproduct of als voormengparels.  

De fabrikant ka een korrelverdeling definiëren met een bovenste veiligheidszeef volgens EN 
1423 (gecumuleerde zeefrest 0-2%) en een korrelverdeling met een bovenste veiligheidszeef 
volgens EN 1424 (gecumuleerde zeefrest <0,1%) en de conformiteit aan deze twee 
korrelverdelingen in een beproeving nakijken (door de twee zeven in kwestie in de zeeftoren te 
voorzien).  Deze bovenste veiligheidszeven kunnen verschillend zijn.  De verhoudingsregel 
tussen twee opeenvolgende zeven blijft uiteraard geldig.   
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- Voorgemengde glasparels voor verf en koudplasten: type (300µm - 53µm) 

Maaswijdte in µm Gecumuleerde zeefresten 
(massa%) 

425 < 0,1 

300 0 - 10 

250 0 - 30 

150 40 - 80 

90 80 - 100 

53 95 - 100 

 

- Voorgemengde glasparels voor thermoplasten: type (600µm - 125µm) 

Maaswijdte in µm Gecumuleerde zeefresten  
(massa%) 

850 < 0,1 

600 0 - 10 

355 30 - 70 

212 70 - 100 

125 95 - 100 

 

- Voorgemengde glasparels voor thermoplasten: type (1000µm - 355µm) 

Maaswijdte in µm Gecumuleerde zeefresten  
(massa%) 

1,4 mm 0 

1,00 mm 0 - 10 

850 µm 0 - 20 

600 µm 40 - 80 

425 µm 80-100 

355 µm 95 - 100 

 

2.2 Oppervlaktebehandeling van de glasparels (Artik el 4.5 van de NBN EN 1424 : 
1997) 

In het geval dat de fabrikant oppervlaktebehandeling vooropstelt zijn de regels 
voorzien in PTV 881 van toepassing. 

 
 
 
   
 


