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1. Identificatiekenmerken

Vóór de uitvoering van de proeven worden de monsters eerst gedurende 24 uur bewaard in
labo-omstandigheden (23 + 2° C en 50 + 20 % relatieve vochtigheidsgraad). Behalve indien
anders vermeld in de werkwijzen worden de proeven in deze omstandigheden uitgevoerd. Bij
betwisting bedragen de toleranties van de relatieve vochtigheid 50 + 5 %. Elke meting wordt drie
maal uitgevoerd tenzij anders vermeld.

1.1. Identificatiekenmerken van de kleefvernis

De massa waaruit het monster zal genomen worden, moet in eerste instantie grondig
gehomogeniseerd worden. De nodige hoeveelheid stalen voor de verschillende proeven worden alle
in één keer genomen om verdamping van de oplosmiddelen te vermijden.

1.1.1. Volumieke massa

Men bepaalt de volumieke massa volgens NBN T 22-110 bij een temperatuur van 25 + 0,5 % C.

1.1.2. Drooggehalte

Men voert de proef uit overeenkomstig NBN T 22-101.

Nota : De proeven worden bij voorkeur uitgevoerd in een droogoven waarin de lucht 3 tot 10 maal per
uur ververst wordt en waarin de luchtstroom stationair is en laminair met een snelheid van 0,5 tot
1,5 m / sec.

1.1.3. Viscositeit

Men voert de proef uit bij 25 + 0,2° C volgens ISO 3219.

Bij Newtonvloeistoffen worden de resultaten weergegeven door de gemeten viscositeit.
Bij niet-Newtonvloeistoffen worden de resultaten weergegeven in een tabel waarin voor de gekozen
snelheidsgradiënten de gemeten schuifspanningen en de hieraan verbonden schijnbare viscositeit worden
weergegeven.

1.1.4. Droogtijd

Men voert de proef uit overeenkomstig NBN B 46-003 - § 5.1., maar bij 23 ± 2°C en bij een relatieve
vochtigheid van 50 ± 20 %.

1.1.5. Infraroodspectrum

Men voert één enkele meting van het infraroodspectrum uit.  De gebruikte methode staat beschreven in pr
EN 1767 “ Infra-Red Analysis” (1999).
Het spectrum wordt bepaald op het droog extract dat werd verkregen onder § 1.1.2.
Een bepaalde hoeveelheid van het droog extract wordt op een drager in KBr of in NaCl uitgespreid,
zodat bij het opstarten van het spectrum bij 4000 cm-1 een transmissie van meer dan 80 % wordt
verkregen.  De absorptieband bij 1376-1380 cm -1 moet een transmissie tussen 10 en 20 % vertonen.
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Indien dit niet het geval is, moet de dikte van de film worden aangepast al naargelang de verkregen
transmissie.
Het spectrum wordt opgetekend tussen 4000 en 600 cm -1.

Opmerking:
de beschouwingen i.v.m. de dikte van de film zijn ter informatie gegeven. Al naargelang de aard van
de te analyseren producten en de beschikbare apparatuur, kunnen andere omstandigheden worden
gebruikt, op voorwaarde dat de resolutie en de testherhaalbaarheid gehandhaafd blijven.

1.2. Identificatiekenmerken van de omhullingsmassa

1.2.1. Volumieke massa

Men meet de volumieke massa volgens NBN T54-204 “Relatieve volumemassa (25°C/25°C) van
bitumineuse bindmiddelen”.

1.2.2. Gehalte aan vulstoffen

Zie methode § 1.5.5., ervan uitgaand dat de gehaltes aan wapening en aan beschermingsmateriaal nul zijn.

1.2.3. Ring & Kogel - verwekingspunt (R&K)

Men voert de meting uit overeenkomstig NBN T54-202 “Verwekingspunt ring en kogel”.

1.2.4. Viscositeit

Men meet de viscositeit volgens NBN T54-203 “Viscositeit van bitumen bij 135°C”.

1.2.5. Indringing bij 25°C

Men voert de meting uit volgens NBN T54-201 “Indringing”.

1.2.6. Soepelheid bij lage temperatuur (koudplooibaarheid)

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN 1109 “Determination of flexibility at low
temperature” (1997).

1.3. Identificatiekenmerken van de wapening(en) vóór omhulling

1.3.1. Oppervlaktemassa

De proef wordt uitgevoerd overeenkomstig pr EN 1849-1 “Determination of thickness and mass per unit
area” (1998). Er worden 3 monsters genomen van 300 x 300 mm die met een nauwkeurigheid van 0,1 %
gewogen worden.

1.3.2. Treksterkte en breukrek

De proef wordt uitgevoerd overeenkomstig prEN 12311-1 “Determination of tensile properties” (1998).



- 6 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren – 15 maart 2001

Men neemt 3 proefstukken voor elke richting.

1.4. Identificatiekenmerken van de afwerkingsla(a)g(en)

1.4.1. Granulometrische analyse van een afwerkingslaag bestaande uit granulaten.

Men voert de granulometrische analyse uit volgens NBN B 11-013.

De gebruikte zeven zijn de volgende: 6,3/4,0/2,0/1,0/0,5/0,25/0,125/0,063 mm.

De gedeeltelijke en de gecumuleerde zeefresten op de significante zeven worden in % uitgedrukt.

1.4.2. Oppervlaktemassa van een afwerkingslaag bestaande uit een wegbrandfilm of non-
woven film

De proef wordt uitgevoerd overeenkomstig pr EN1849-1 “Determination of thickness and mass per unit
area” (1998).

Voor de vochtgevoelige materialen dient men de proefstalen vooraf te drogen bij een temperatuur van 105
+ 3° C tot men een constante massa heeft bekomen. De constante massa is bereikt wanneer 2
opeenvolgende wegingen, uitgevoerd met een interval van 4 uur, niet meer van elkaar verschillen dan 0,1
% van de laatst gemeten massa van het proefstuk.

Na afkoeling bij de omgevingstemperatuur in een drooginstallatie worden de proefstalen gewogen met een
nauwkeurigheid van 0,1 % Vooraleer men de berekeningen maakt, worden de afmetingen opnieuw
gecontroleerd.

1.5. Identificatiekenmerken van de banen

1.5.1. Inspectie van de afwerking

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN1850-1 “Determination of visible defects” (1997).

1.5.2. Dikte

De dikte van de banen wordt gemeten zoals beschreven in pr EN 1849-1 “Determination of thickness
and mass per unit area” (1998).

1.5.3. Minimale dikte onder de wapening

De dikte van het proefstuk wordt gemeten met de apparatuur die beschreven staat in pr EN 1849-1
“Determination of thickness and mass per unit area” (1998). Men meet de dikte in 10 zones, gelijkmatig
verdeeld over de breedte van het proefstuk. Men voert geen enkele meting uit op minder dan 10 cm van
de randen.

De dikte wordt gemeten :
- op het intacte proefstuk;
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- op het proefstuk waarvan men de omhullingsmassa onder de wapening heeft verwijderd met een
verwarmd mes.

De meetzones zijn dezelfde voor en na de verwijdering van de omhullingsmassa.

Het verschil tussen de diktes geeft de dikte van de omhullingsmassa onder de wapening.

1.5.4. Breedte

De meting wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN 1848-1 “Determination of length, width and
straightness” (1996).

1.5.5. Oppervlaktemassa

De meting wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN 1849-1 “Determination of thickness and mass per
unit area” (1998)

1.5.6. Treksterkte en breukrek

De meting wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN 12311-1 “Determination of tensile properties”
(1998).

1.5.7. Scheurweerstand

Apparatuur:

Trekbank.

Proefstukken:

In de as van een proefstuk van 200 x 50 mm boort men op 50 mm van een rand een gat van 3 mm. Men
plaatst een spijker van 2,5 mm in dit gat en bevestigt hem aan de onderste spanbek van de machine door
middel van een bevestigingsbeugel.

Men plaatst het andere uiteinde van het proefstuk in de bovenste spanbek van de machine.

Men voert drie proeven uit in iedere richting van het membraan (langsrichting en dwarsrichting).

Proefmethode:

Men verricht de trekproef met een snelheid van 100 mm/minuut.

Waarnemingen:

Men tekent de maximale kracht op die werd vastgesteld voor elk van de proefstukken en men berekent
de gemiddelde maximale kracht voor iedere richting.

1.5.8. Soepelheid bij lage temperatuur (koudplooibaarheid)
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De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN 1109 “Determination of flexibility at low
temperature” (1997). De proef wordt uitgevoerd op de twee zijden maar niet op de zijden waarvan de
wapening aan de oppervlakte ligt.
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1.5.9. Hittebestendigheid

Proefstukken:

3 proefstukken van 100 x 50 mm.

Werkwijze:

Men hangt de proefstukken vrij op in een geventileerde droogstoof bij de voorgeschreven temperatuur
(ongeveer 10 tot 15°C onder de vermoedelijke temperatuur) en houdt ze gedurende twee uur op deze
temperatuur. Vervolgens verhoogt men de temperatuur trapsgewijze met 5°C tot wanneer er
druppelvorming optreedt aan de randen van de proefstukken. Bij iedere stap houdt men de temperatuur
gedurende 30 minuten constant.

Criteria:

Men omschrijft de hittebestendigheidstemperatuur als de maximale temperatuur waarbij de onderste rand
van het proefstuk geen druppels vertoont.

1.5.10. Vrije krimp

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in pr EN 1107-1 “Determination of dimensional stability at
elevated temperature” (1997).

Men herhaalt deze cyclus van 24 uur tot op het tijdstip dat het verschil tussen de achtereen-volgende
metingen niet langer meer dan 0,1 % van de aanvankelijke afmetingen van het proefstuk bedraagt.

Waarnemingen:

Men noteert de gemiddelde krimp, uitgedrukt als een percentage van de aanvankelijke afmetingen in elke
richting.

1.5.11. Volledige analyse van de bestanddelen (voorlopige werkwijze)

- Staalname : de proefstukken worden genomen zoals beschreven in NBN B46-201. De
uitgangsafmetingen worden bepaald.
Elk proefstuk van het gekozen paar wordt niettemin afzonderlijk behandeld.

- Werkwijze :
° Het extractie-oplosmiddel wordt aangepast al naargelang het polymeer dat aan de bitumen is

toegevoegd :
SBS-bitumen : koude 1.1.1.-trichloorethaan of methyleenchloride
APP-bitumen : xyleen (met een relatieve volumieke massa van 0,86) op een temperatuur die
voldoende hoog is om polypropyleen op te lossen.

° m1 is de massa van het proefstuk, in gram uitgedrukt.
° de afwerkingslagen op basis van polyethyleen of polypropyleen worden vooraf verwijderd (bv.

door de lagen manueel af te nemen van afgekoelde proefstukken). m5 is de massa van de
afwerkingslagen.
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° Het proefstuk wordt ontdaan van het bindmiddel en van de minerale bestanddelen door het te
dompelen in het oplosmiddel (zo nodig, warm). Hierna ondergaat de wapening van het proefstuk
een laatste reiniging met het oplosmiddel dat opgevangen werd in een recipiënt. Deze bevat de
oplossing van het bindmiddel en van de minerale bestanddelen. De wapening wordt gedroogd bij
105 + 5° C en dan gewogen ( is massa m2 uitgedrukt in gram). Indien het proefstuk meerdere
wapeningen bevat of afwerkingslagen die niet uit polyethyleen of polypropyleen bestaan, wordt de
massa m2a, m2b, m2c, ... bepaald voor elke wapening of afwerkingslaag.

° De oplossing van het bindmiddel en van de minerale bestanddelen (warm, zo nodig) wordt gezeefd
door een maas van 0,40 mm (zelfbescherming met leischilfertjes) of van 63 µ (zelfbescherming met
zand of talk). De zeefrest wordt uitgewassen met het oplosmiddel (warm, zo nodig), gedroogd bij
105 + 5° C en dan gewogen (is massa m3).

° De oplossing die door de zeef is gegaan, wordt opgevangen; de minerale bestanddelen worden
afgescheiden door centrifugeren, gedroogd en verbrand bij 500° C gedurende 30 minuten om de
eventuele resten van het bindmiddel te verwijderen. Daarna worden ze gewogen (is massa m4).

- Uitdrukking van de uitslagen

De gehaltes aan wapening (aa, ab, ac, ...), minerale zelfbescherming (p) en vulmiddel (f), uitgedrukt in
%, worden gegeven door de massa’s m2a, m2b, m2c, ..., m3 en m4 in verhouding tot de massa m1 van het
proefstuk.

De gehaltes aan wapening (Aa, Ab, Ac, ...), minerale zelfbescherming (P) en vulmiddel (F), uitgedrukt in
g/m², worden gegeven door de massa’s m2a, m2b, m2c, ..., m3 en m4 in verhouding tot de aanvankelijke
afmetingen van het proefstuk.

Het gehalte aan bindmiddel l, uitgedrukt in %, wordt gegeven door de relatie “m1 - (m2a + m2b + m2c +
...) - m3 - m4 - m5” in verhouding tot de massa m1 van het proefstuk.

Het gehalte aan bindmiddel L, uitgedrukt in g/m², wordt gegeven door de relatie “m1 - (m2a + m2b +
m2c + ...) - m3 - m4 - m5” in verhouding tot de aanvankelijke afmetingen van het proefstuk.

Opmerkingen

Indien de afscheiding van de minerale bestanddelen via centrifugeren moeilijk uitvoerbaar is (zoals bij
sommige samenstellingen van APP-bitumen), gaat men over tot de bepaling van het gehalte aan minerale
bestanddelen op 2 stalen van + 5 x 5 cm.
De stalen worden verbrand door een progressieve verhoging van de temperatuur tot 500° C, dit om
ontvlamming te vermijden. Daarna worden ze gedurende 16 u bewaard bij 500 + 50° C. Het bekomen
residu wordt, na eventuele manuele afscheiding van wapening op glasbasis, bevochtigd  met een
verzadigde oplossing van ammoniumcarbonaat.
Na droging op 150° C tot een constant gewicht, wordt het residu gewogen. c is het gehalte aan minerale
bestanddelen, uitgedrukt in % van de initiële massa van het staal.
Het gehalte aan bindmiddel l, uitgedrukt in %, wordt dan bekomen door de relatie :

                             m2a+ m2b + m2c + ...             m5

1 = 100 - 100 ( ________________ ) - 100 __ - c
                                    m1                            m1
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Het gehalte aan bindmiddel L, uitgedrukt in g/m², wordt gegeven door de vergelijking :

        1
L = ___ x m5

      100

m5 is de oppervlaktemassa zoals beschreven in § 1.5.5.

Het gehalte aan vulstof f, uitgedrukt in %, wordt gegeven door de vergelijking : f = c - p.

Het gehalte aan vulstof F, uitgedrukt in g/m², wordt gegeven door de vergelijking :

        f
F = ___ x ms

      100

ms is de oppervlaktemassa bepaald zoals beschreven in §1.5.5.

1.5.12. Infraroodspectrum

Men verricht één enkele meting van het infraroodspectrum.  De werkwijze is beschreven in pr EN 1767
“Infra-Red analysis” (1999).

Men neemt het spectrum op na verdamping van het oplosmiddel uit het bindmiddel dat wordt verkregen
uit de volledige analyse van de bestanddelen (zie § 1.5.11.) door een druppel van de oplossing
bindmiddel-oplosmiddel op een drager in KBr of NaCl uit te spreiden.
De verdamping van het oplosmiddel moet gebeuren in een vacuüm-droogtoestel indien het oplosmiddel
xyleen is (kookpunt : 143°C).

Bij aanvang op 4000 cm-1 moet het spectrum een transmissie vertonen van meer dan 80% en de
absorptieband bij 1376-1380 cm-1 moet een transmissie hebben tussen 10 en 20 %.
Indien dit niet het geval is, moet men de hoeveelheid van de oplossing aanpassen in functie van de dikte
van het bindmiddel en bijgevolg van de verkregen transmissie.
Men neemt het spectrum op tussen 4000 en 600 cm-1.

Opmerking :
de beschouwingen i.v.m. de dikte van de film worden ter informatie gegeven.  Al naargelang de
aard van de te analyseren producten en de beschikbare apparatuur kan men andere
omstandigheden gebruiken op voorwaarde dat de resolutie en de testherhaalbaarheid gehandhaafd
blijven.

2. Eisen die voortvloeien uit de gebruiksgeschiktheid

Vóór de uitvoering van de proeven worden de stalen eerst gedurende 24 uur bewaard in labo-
omstandigheden (23 + 2° C en 50 + 20 % relatieve vochtigheidsgraad). Behalve indien anders
vermeld in de werkwijzen worden de proeven in deze omstandigheden uitgevoerd. Bij betwisting
bedragen de toleranties van de relatieve vochtigheid 50 + 5 %. Elke meting wordt drie maal
uitgevoerd tenzij anders vermeld.
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2.1. Eisen voor de verbindingen

2.1.1. Waterdichtheid van de verbindingen

Apparatuur:

Bestaat uit een kist met flens (oppervlakte 300 x 300 mm) voorzien van een spaninrichting en een
persluchttoevoer (figuur 1).

Proefstukken:

Men neemt 3 proefstukken. Indien er een zelfkant is, neemt men 6 proefstukken (3 in langsrichting en 3 in
de dwarsrichting). Zij hebben een nuttige oppervlakte (membraan + verbindingsnaad) van 300 x 300 mm
en hebben een verbindingsnaad in het midden.

Proefmethode:

Men bevestigt het proefstuk zodanig op de flens van de kist dat de waterdichtheid van de naad verzekerd
is.
Men strijkt de naad in met een zeepoplossing. Men brengt een luchtdruk van 10 kPa aan in de kist en
handhaaft die gedurende 30 minuten.

Waarnemingen:

Men tekent het al dan niet verschijnen van zeepbellen op tijdens de proef.

2.1.2. Treksterkte van de verbindingen bij afschuiving

Apparatuur:

Trekbank

Proefstukken:

Men neemt 3 proefstukken. Indien er een zelfkant is, neemt men 6 proefstukken (3 in langsrichting en 3 in
de dwarsrichting). Zij bestaan uit 2 stroken van 150 x 50 mm die worden gelast volgens de richtlijnen van
de leverancier.
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figuur 2

Proefmethode:

Men bevestigt de twee uiteinden van het proefstuk in de spanbekken van het toestel. Afstand tussen de
spanbekken : 8 cm vrije lengte tussen ieder uiteinde van de lijmnaad en de overeenstemmende spanbek
(zie figuur 2).

Men onderwerpt de proefstukken aan een trekkracht met een snelheid van 10 cm/minuut voor de
gewapende materialen en van 50 cm/minuut voor de homogene membranen.

Waarnemingen:

Men noteert de maximale belasting en de breukwijze (adhesief, cohesief, breuk van het membraan). Men
berekent het gemiddelde, in daN, van de maximale krachten, verkregen voor de drie proefstukken.

2.2. Eisen voor het geheel drager - afdichtingssysteem

2.2.1. Statische ponsweerstand

Apparatuur:

Die omvat:

- een glazen kogel van 10 mm diameter;
- een toestel waarmee een belasting van 25 kg kan worden aangebracht en gehandhaafd.

Proefstukken:

De monsters van het afdichtingsmateriaal worden losliggend op de geselecteerde drager(s) geplaatst.

De afmetingen van het proefstuk bedragen 20 x 20 cm.

In het geval van meerlaagse bekledingen, wordt iedere baan losliggend op de vorige geplaatst.

Proefmethode:

Men voert de proef uit met een kogel bij 23°C en met een kogel bij 150°C.
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Men plaatst de kogel die tot 150°C verwarmd is, op het proefstuk en belast hem in een tijdsbestek van
10 à 15 seconden.
In de beide gevallen past men de belasting op de kogel toe en houdt die gedurende 24 uur constant, op
drie verschillende plaatsen van het proefstuk maar wel gelegen binnen een cirkel van 10 cm diameter.

Men voert de proef uit bij een temperatuur van 23° ± 2°C.

Waarnemingen:

Na afloop van de proef wordt het proefstuk visueel onderzocht.

In geval van twijfel onderwerpt men het beproefde oppervlak aan een waterdichtheidsproef (zie methode
voorgesteld onder § 3.2.1.), waarbij de drie doorponsingen zich moeten bevinden in de zone die aan de
waterdruk wordt onderworpen.

2.2.2. Schokweerstand

Een drukstempel van 1 kg, die uitloopt op een halfbolvormige kop van 8 mm diameter, valt van een
hoogte van 20 cm op het membraan (30 x 30 cm) dat losliggend is geplaatst op de gekozen drager(s)
(afmetingen 30 x 30 x 3 cm).

Men herhaalt de proef op 15 verschillende plaatsen met een tussenafstand van 3 cm hart op hart.

Men verricht de proeven bij + 5°C, + 23°C en + 40°C (één proefstuk en 15 inslagen per temperatuur).

Na de inslagen onderzoekt men de zichtbare schade en, in geval van twijfel, voert men een
waterdichtheidsproef uit (zie methode § 3.2.1.) om de 15 inslagen te controleren.

2.2.3. Hechtsterkte onder haakse trekbelasting

Men voert de proef uit overeenkomstig NFP 98-282 met een standaardsnelheid van 2 mm/minuut op 6
proefstukken (drager - afdichtingssysteem) waarvan de afmetingen 10 x 10 cm bedragen.

Het verslag geeft duidelijk weer :

- de breukspanningen
- de breukwijze :

- in de hechting van het plaatje
- in het raakvlak afdichting vernis
- in het raakvlak drager vernis
- in de massa onder de wapening
- in de massa boven de wapening

- de geschatte percentages van de oppervlaktes verbonden met elke breukwijze.

2.2.4. Proef op de weerstand tegen voertuigmaneuvers

Principe:
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Het gedrag nagaan van een op zijn drager gelast afdichtingssysteem onder het effect van de draaiing van
de voorste wielen van een standaardvoertuig.

Proefstukken:

De proefstukken bestaan uit 4 (2 per proeftemperatuur) elementen drager - afdichtingssysteem, met als
afmetingen 50 x 50 cm.

Belastingen:

De kenmerken van de wielen van de voorbrug van het voertuig zijn:

- belasting: 2.100 kg (± 50 kg)
- luchtdruk op de banden: tussen 5,5 en 6,5 kg/cm2
- wielprofiel (minstens één) :

- breedte : 13 + 2 mm;
- profieldiepte: 14 ± 2 mm.

Proefmethode:

Men bevestigt twee proefstukken (drager - afdichting) stevig aan de vloer- of wegbekleding.  De afstand
tussen de middelpunten van de proefstukken is gelijk aan de afstand tussen de middellijnen van de wielen
van de voorbrug, die gebruikt wordt voor de proef.

Men schikt het voertuig zodanig dat de belasting wordt overgebracht op het middelpunt van de
proefstukken. De wielen worden 1 maal naar links en vervolgens 1 maal naar rechts gedraaid (hoek
gevormd door de uiterste posities van ieder wiel = 55 ± 5°).
Men voert de dubbele beweging uit binnen de 60 seconden.
Onmiddellijk na de proef draait men de wielen opnieuw recht en neemt de belasting weg van de
proefstukken.

Men verricht twee proeven: de temperatuur aan het contactvlak afdichting/drager bedraagt respectievelijk
5 ± 3°C en 40 ± 3°C.

Waarnemingen:

Na afloop van de proef, bekijkt men het proefstuk en noteert de waargenomen aantastingen
(onthechtingen, scheuren, perforaties, plaatselijke veranderingen van de dikte (indrukken), ...). Indien men
plaatselijke veranderingen van de dikte vaststelt, zaagt men het proefstuk door ter hoogte van de sterkste
veranderingen van de dikte zodat men een meting van de restdiktes van de afdichting kan verrichten.

2.2.5. Proef op de weerstand tegen dynamische doorponsing onder ballast

2.2.5.1. Afdichtingslaag zonder beschermingslaag of met beschermingslaag van klasse D

Proefstukken:
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Het proefstuk bestaat uit een element drager - hechtend afdichtingssysteem, met afmetingen 0,7 x 0,7 m.

Proefmethode:

Men voert de proef uit door het proefstuk te onderwerpen aan de rechtstreekse inwerking van een ballast
van harde kalksteen of porfier, die in een cilinder met diameter van  60 cm wordt gestort.

Op de ballast plaatst men een stalen plaat van 30 x 30 x 5 cm, die op de ballast een gepulseerde belasting
van 10 tot 125 kN overbrengt.

De proef wordt doorgevoerd tot 2 miljoen cycli.

Waarnemingen:

Na de proef neemt men de ballast weg en onderzoekt het afdichtingssysteem.

De test wordt als bevredigend beschouwd onder de volgende voorwaarden:

a. de prestaties van de afdichting vóór en na de proef mogen niet veranderd zijn wanneer men het
afdichtingssysteem onderwerpt aan een druk van 5 bar gedurende 24 uur volgens de hierna beschreven
werkwijze:

De proef wordt uitgevoerd volgens NBN B15-222, met de volgende wijzigingen:

1. Men voert de proef uit op 3 afzonderlijke zones van ± (20 x 20) cm². De beproefde zones zijn die
welke bij het visueel onderzoek de meest significante beschadigingen vertonen.

2. De apparatuur is in staat om de waterindringing te meten met een nauwkeurigheid van 0,1 ml.

3. De proefdruk bedraagt 5 bar.
De waterindringing wordt gemeten na 24, 48 en 72 uur.

4. Verwerking van de resultaten.
Het proefverslag vermeldt de om de 24 uur gemeten hoeveelheid water die in het proefstuk is
binnengedrongen.

Aan de hand van de gemiddelde waarde van de waterindringing tussen 24 en 48 uur en tussen 48
en 72 uur, kan men de K - coëfficiënt van DARCY berekenen uit de vergelijking:

a x e x 10-6

K20° =  ___________________ (m/s)
86400 x 50,98 x S

waarbij:

a = gemiddelde hoeveelheid water in ml die in het proefstuk is ingedrongen;
e = dikte van het getest materiaal, in m;
S = geteste oppervlakte (in m2);
86400 = aantal seconden in 24 uur;
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50,98 = verschil in het piëzometrisch waterniveau aan weerszijden van het getest 
materiaal (bij 5 bar) (uitgedrukt in m).

b. De mechanische hechtsterkte onder haakse trekbelasting voldoet aan de criteria van tabel 11 van de
goedkeuringsleidraad.

2.2.5.2. Afdichtingslaag met beschermingslaag van klasse A, B of C

De proefprocedure is dezelfde als deze beschreven in § 2.2.5.1.

Waarnemingen
Na de proef neemt men de ballast weg en onderzoekt men het afdichtingssysteem (bescherming +
afdichtingslaag)

De test wordt als bevredigend beschouwd als men geen enkele waterindringing opmerkt in het
raakvlak tussen het beton en de afdichtingslaag en in het beton ter gelegenheid van een
ondoorlatendheidsproef die als volgt wordt uitgevoerd :

- de proef wordt uitgevoerd op 3 boorkernen met een nominale dwarsdoorsnede van 100 cm².
Deze kernen worden genomen op de plaatsen waar de indringing van de ballast het hoogst is;

- de proefstukken zijn aan de basis en aan de mantel omhuld met een waterondoorlaatbare hars;
- de aan de dynamische belasting onderworpen oppervlakte wordt belast met een waterdruk van 5

bar gedurende 24 u;
- het verschil in gewicht van de proefstukken vóór en na de proef wordt bepaald ten titel van

inlichting;
- de proefstukken worden gebroken door een diametrale splijtproef om de vaststellingen over de

aanwezigheid van water uit te voeren.

Opmerking
De bepaling van de K-coëfficient van Darcy is niet relevant bij afdichtingslagen met
beschermingslagen van type A, B en C, omwille van de mogelijke waterabsorptie door de
bescherming, die eventueel kan aangetast zijn door de dynamische belasting.

2.3. Eisen voor het geheel drager - afdichtingssysteem - beschermingslaag

2.3.1. Overbrugging van  scheuren in de drager - statische proef

- Voorbereiding :
De drie proefstukken van 30 x 5 cm worden ontnomen uit een met de voorziene bescherming bekleed
proefstuk van 30 x 30 cm, dat in het midden voorzien is van een gesloten voeg in de betonplaat, die
dient als drager.
In geval van een bescherming van klasse A, moet de dikte van de bescherming, na afkoeling, begrepen
zijn tussen 30 en 35 mm.
Bij een bescherming van klasse B gebeurt de verdichting zoals beschreven in G0001 § 7.6. Na de
verdichting dient de dikte van de bescherming begrepen te zijn tussen 30 en 35 mm en moet zijn
verdichtingsgraad hoger zijn dan 96 %.
Dit proefstuk van 30 x 30 cm is afkomstig uit een hoofdproefstuk zoals beschreven in G0001 § 7.5.
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- Het proefstuk (30 x 5 cm) is samengesteld volgens onderstaande figuur 3.  In het begin van de proef
zijn de twee draagblokken tegen elkaar geplaatst.

Een van de blokken is vastgemaakt en de andere blok wordt weggeschoven aan een snelheid van 25
mm/h, bij - 10°C, tot wanneer zich een breuk voordoet of tot wanneer een opening van 10 mm is
bereikt.

- Men verricht de proef in de richting van het membraan waarin de breukrek het zwakst is.

- Men voert 3 proeven uit.

2.3.2. Overbrugging van scheuren in de drager - dynamische proef

Voorbereiding:

Het proefstuk van 30 x 30 cm is bekleed met de voorziene bescherming en is voorzien van een voeg van
1 mm in het midden van de betonplaat, die dient als drager. De twee plaathelften zijn voorzien van een gat
met een diameter van 30 mm (zie figuur 4).

- bij een bescherming klasse A : om de vrije breedte van 65 mm (zie figuur 4) te bekomen, gebruikt men
een houten blok met gepaste afmetingen.

- bij een bescherming klasse B : eerst plaatst men de bescherming over de volledige oppervlakte van het
proefstuk. De verdichting gebeurt zoals beschreven in § 2.3.1.

Na eventuele verdichting en na afkoeling brengt men 2 zaagsneden aan in de bescherming om de vrije
ruimte van 65 mm zoals voorzien in figuur 4  te creëren.

Apparatuur:

De beproevingsapparatuur omvat :
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- 2 stelplaten voorzien van spanvijzen, waarmee 2 betontegels er dusdanig kunnen worden op bevestigd
dat de randen een open voeg vormen, en van een inrichting waarmee deze voeg kan worden geopend
en gesloten met een gecontroleerde snelheid en amplitude;

- een koelkamer waarmee het proefstuk op een temperatuur van - 10°C kan worden gebracht.
Proefstukken:

De proefstukken bestaan uit 2 stroken van het geheel afdichtingssysteem - beschermingslaag, met als
afmetingen 10 x 30 cm, gelast op 2 betontegels van 15 x 30 cm die 1 mm uit elkaar staan (zie figuur 4).
Het monster is zodanig ontnomen dat de vervorming zich voordoet in de richting van het membraan waarin
de breukrek het laagst is.

Proefmethode:

De voeg tussen de twee tegels ondergaat een afwisselend opengaande en sluitende beweging zodat zij
varieert tussen 2 en 1 mm.

- de snelheid van de beweging bedraagt 16 mm/uur;
- de amplitude van de beweging bedraagt 2 mm;
- de proeftemperatuur bedraagt - 10°C;
- het aantal cycli is 500.

Waarnemingen:

Men onderzoekt de afdichting op ieder verlies aan hechtsterkte, netscheurvorming, afscheuring, vorming
van barsten of plooien ter hoogte van de voeg.
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Als het gedrag van de afdichting gecontroleerd moet worden bij een afwisselend opengaande en sluitende
beweging tussen 3 en 1 mm, voert men de proef uit op de proefstukken die reeds de cycli tussen 1 en 2
mm ondergingen; het aantal cycli wordt echter beperkt tot 250.

2.3.3. Hechtsterkte onder haakse trekbelasting

De proef wordt uitgevoerd conform NFP 98-282 met een standaardsnelheid van 2 mm/min  op 6
proefstukken (drager - afdichtingssysteem - bescherming) met een doorsnede van 10 x 10 cm.

Het verslag geeft weer :
- de breukspanningen
- de breukwijzen

- in de hechting van het plaatje
- in het beton
- in de bescherming
- in het raakvlak afdichting / vernis (of in het vernis)
- in het raakvlak afdichting / bescherming
- in het raakvlak vernis / drager
- in de massa onder de wapening
- in de massa boven de wapening

- de geschatte percentages van de oppervlaktes verbonden met elke breukwijze

2.3.4. Statische schuifweerstand

Men neemt 4 proefstukken van het geheel drager - afdichtingssysteem - beschermingslaag uit het
hoofdproefstuk.

De afmetingen van de proefstukken bedragen:

- lengte : 20 cm;
- breedte : 4 cm;
- hoogte : 4 cm waarvan: de betonnen drager van 2 cm;

afdichting + beschermingslaag = 2 cm
(zie figuur 5).

De onderkant van de betonnen drager wordt met harslijm op een metalen kader gekleefd, terwijl een ander
kader op de bovenkant van de beschermingslaag wordt gelijmd. Aan dit tweede kader worden 2
dwarsplaten vastgemaakt waartussen de beschermingslaag gevangen zit en aldus verhinderen dat deze
vervormt tijdens de proef.

Als de afdichting normaal niet aan de beschermingslaag kleeft, wordt deze laatste, of een equivalent blok
beton, aan de afdichting gelijmd met behulp van een harslijm. Hetzelfde wordt gedaan met een afdichting die
niet aan de drager kleeft (geval van gietasfalt). Dit maakt het mogelijk uitsluitend de “viscositeit” van het
afdichtingssysteem te meten, los van ieder eventueel wrijvingsverlies in het niet - hechtende scheidingsvlak.

Meetapparatuur:

De apparatuur omvat :



- 21 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren – 15 maart 2001

- 1 vaste constructie;
- 1 kabel en 1 katrol per proefstuk;
- 1 verplaatsingsopnemer per proefstuk;
- 1 thermostatische inrichting;
- 1 systeem voor het opnemen en verwerken van de gegevens, van het type mini-computer.

Het onderste kader van ieder proefstuk wordt aan de vaste constructie bevestigd. Aldus kunnen 4
proefstukken evenwijdig met elkaar worden geplaatst.

Bij elk proefstuk brengt een belasting (P) de horizontale kracht over (via een katrol) op het bovenste kader
van het proefstuk, waarmee het afdichtingssysteem op afschuiving kan worden belast (zie figuur 5).

Men meet de verplaatsing van het bovenste kader van ieder proefstuk ten opzichte van zijn onderste kader
met een inductieve verplaatsingsmeter. Het gemeten signaal wordt omgezet en opgeslagen door de mini-
computer.

Het geheel bestaande uit het onderstel met daarop 4 proefstukken en hun belastings- en meetsysteem
bevindt zich in een thermostatische kamer.

Figuur 6 geeft het algemene schema van het toestel weer.
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Figuur 6 - Meting van de vloei onder afschuiving bij constante belasting (4 eenheden).

Werkwijze:

Na plaatsing van de proefstukken in het apparaat, brengt men het geheel op temperatuur. Tijdens de
temperatuurregeling (temperatuur = 50°C *, duur = 8 u), is de last geblokkeerd zodat zij geen enkele
schuifkracht op het proefstuk uitoefent.

De deblokkering van de lasten vormt het begin van de proef die normaal 3 uur duurt. De absolute
verplaatsing wordt opgetekend volgens een exponentiële tijdschaal. Deze puntwaarden, die talrijker zijn in
het begin van de proef wanneer de vervorming snel gaat, worden opgeslagen door de mini-computer.
Men oefent een schuifspanning uit van 2,45.10³ Pa (0,025 kg/cm²) tijdens de proef die plaatsvindt bij een
temperatuur van 50°C (*). De meting stopt na 3 uur. Daarnaast neemt men een hoek verdraaiing (relatieve
verplaatsing ten opzichte van de dikte van het afdichtingssysteem) van 45° aan als experimentele grens (tg
γ  ≤ 1°) (*).

                                                
*  Als de experimentele grens overschreden wordt tijdens de proef, herneemt men die bij een temperatuur van 30 of

40°C.
(*) Als de experimentele grens overschreden wordt tijdens de proef, herneemt men die  bij een temperatuur van 30

of 40°C.



- 23 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren – 15 maart 2001

Interpretatie van de metingen en verwerking van de uitslagen:

Op basis van de tussentijdse metingen van de verplaatsing, leidt men, door uit te gaan van de dikte van het
afdichtingssysteem, de hoekverdraaiing af en vervolgens haar afgeleide naar de tijd.

Rekening houdend met de spanning, berekent men de viscositeit zoals ze hierna is gedefinieerd.

      τ
η = ---
       •
       γ

η = conventionele viscositeit (Pa.s),
τ = schuifspanning ter hoogte van de afdichting (Pa),
•
γ = afgeleide naar de tijd van de hoekverdraaiing tussen de boven - en onderzijde van het
afdichtingssysteem.

De opeenvolgende meetpunten van de viscositeit bepalen de viscositeitscurve in functie van de tijd. De
toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe tijd - temperatuur maakt het mogelijk de viscositeitscurves te
bepalen die overeenstemmen met een andere temperatuur dan die van de proef.  Door een berekening van
de kleinste kwadraten krijgt men uiteindelijk de parameters van de parabool die de opgemeten kromme het
best karakteriseert.

De methode die wordt beschreven in de referentie (**) maakt het mogelijk om, op basis van de aldus
bepaalde parameters, de verplaatsing te berekenen die de bekleding ondergaat na een bepaalde tijd.

Indien men te maken heeft met een drager in niet-thermisch geïsoleerd beton en een systeem afdichting -
bescherming bedekt met minstens één bitumineuze slijtlaag, zijn de in de berekening in aanmerking genomen
kenmerken van de “standaardbelasting” de volgende:

- dikte van de afdichting = dikte van het membraan, verminderd met de gemiddelde dikte van de korrels
van de afwerking

- totale dikte van de bekleding: 11 cm;
- helling van het brugdek: 6%;
- temperatuur: sinusoïdale jaarlijkse schommeling met een piek-piek amplitude van 25°C rond de

gemiddelde temperatuur van 22,5°C;
- plaatsingsdatum van de afdichting: 1 juli (datum overeenstemmend met een temperatuur van 35°C).

                                                
(**) referentie : L. FRANCKEN : viscosité des chapes d’étanchéité, paramètre important de la conception des

revêtements d’ouvrages d’art.
INTERNATIONAAL COLOQUIUM OVER HET BEHEER VAN KUNSTWERKEN - BRUSSEL-PARIJS (3-
17/4/1981)
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2.3.5. Vloeistabiliteit van het afdichtingssysteem bij plaatsing van de beschermingslaag

Het proefstuk bestaat uit de gekozen drager (ten minste 1 m x 1 m) waarop het afdichtingssysteem is gelast.

Het afdichtingsmembraan wordt juist ter hoogte van de hoge en lage randen van de schuin aflopende drager
afgesneden zodat een eventuele verschuiving van het membraan kan opgespoord worden.

Men plaatst in één enkele laag 3 cm gietasfalt (zie hieronder voor de karakteristieken) in een kader dat
geplaatst is rond het proefstuk, dat de maximaal voor het afdichtingssysteem toegelaten helling volgt (te
bepalen door de leverancier ). Deze helling bedraagt maximaal 15%.

Wanneer de helling kleiner is dan of gelijk aan 6 %, gebruikt men gietasfalt van het type A.

Wanneer de helling meer dan 6 % bedraagt, zal het gietasfalt, om zijn vloeineiging te wijzigen, de volgende
samenstelling hebben :

- gehalte aan bindmiddel (in droge granulaatmassa) : 8,8 %
° 7,4 % B35/50

° 1 % uit Trinidad asfalt

° 0,4 % APP

- korrelverdeling (doorval in procent)
° zeef van 10 mm : 100

° zeef van 6 mm : 94

° zeef van 4 mm : 78

° zeef van 2 mm : 60

° zeef van 0,5 mm : 46

° zeef van 0,25 mm : 37
° zeef van 0,063 : 25

De temperatuur in de massa bedraagt 250 + 5° C bij de plaatsing.

Na afkoeling, zal het gietasfalt overal een dikte hebben begrepen tussen 25 en 35 mm. Deze dikte zal
gemeten worden ter plaatse van de zaagsneden waarvan sprake hieronder.

Na afkoeling van het gietasfalt meet men de diktes van de afdichting ter plaatse van 4 zaagsneden,
aangebracht op gelijke tussenafstanden van elkaar en evenwijdig met de helling.

Per zaagsnede meet men de dikten van het afdichtingsmembraan in 5 punten van het hoog gedeelte (de rand
en de punten gelegen op 5, 10, 15 en 20 cm van deze rand), in 5 symmetrisch gelegen punten in het laag
gedeelte, alsook in 3 punten, gelegen in het centrale deel, namelijk in het midden en op 30 cm van beide
uiteinden van het proefstuk.

De metingen worden uitgevoerd met behulp van een schuifmaat (aflezing 0,1 mm). De 2 bekken van de
schuifmaat moeten geplaatst worden op het grensvlak gietasfalt / membraan en membraan / drager. De
juiste plaatsing van de toppen kan geverifieerd worden door te proberen ze lichtjes in het materiaal te
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drukken. In het membraan dringen de toppen gemakkelijk in, daar het een soepel materiaal is; in de
gietasfalt en in de betonnen drager dringen de toppen zo goed als niet in.

Indien de wapening verschoven is, worden de aan de rand van de drager voorziene diktemetingen in de
randpunten van de wapeningen uitgevoerd.

De diktes (de individuele en de gemiddelde) van de hoge en de lage punten worden vergeleken met de
gemiddelde referentiedikte. Dit gemiddelde wordt berekend uit de 3 in de centrale zone  uitgevoerde
metingen en uit 2 metingen, uitgevoerd op 15 cm van de randen.

Men noteert tevens de eventuele verschuivingen van de wapening (afstand tussen het hoogste en het laagste
uiteinde van de wapeningen en van de drager). Ook noteert men andere gebreken die kunnen opduiken
zoals plooiing, onthechting van de afdichting of van de wapening. In voorkomend geval zullen specifieke
diktemetingen uitgevoerd worden ter plaatse van op het zicht waargenomen afwijkingen.

2.3.6. Weerstand tegen perforatie bij plaatsing van de beschermingslaag

De afmetingen in plan van het proefstuk bedragen 30 x 30 cm. Het onderste gedeelte van het proefstuk
bestaat uit de gekozen drager met daar bovenop het niet-gelaste afdichtingsmembraan, in sandwich
geplaatst tussen twee anti-kleeflagen. Hiermee kan worden vermeden dat de beschermingslaag aan de
afdichting kleeft.

Men gebruikt de volgende scheidingslagen:

- tussen de drager en de afdichting : een thermoplastisch polyestervel + een glasvlies van 70 ± 5 g/m²;
- tussen de afdichting en de beschermingslaag : 2 glasvliezen van 70 ± 5 g/m².

Men plaatst de gekozen beschermingslaag (klasse B, C of D) binnen een kader dat op het onderste
gedeelte van het proefstuk wordt gepositioneerd. Men verdicht deze beschermingslaag onmiddellijk met
een statische pers zoals beschreven in § 7.6. van de goedkeuringsleidraad (G0001), zodat haar dikte tussen
30 en 35 mm ligt (tussen 45 en 50 mm voor beschermingslagen van het type B2) en haar relatieve dichtheid
groter is dan 96 %.

Na afkoeling van de beschermingslaag maakt men de afdichting los. De staat ervan wordt visueel
onderzocht en het membraan wordt onderworpen aan een waterdichtheidsproef (zie § 3.2.1.). Men
controleert de dikte van de beschermingslaag en haar relatieve dichtheid (methode (*)).

2.3.7. Afwezigheid van opstijgend bindmiddel vanuit het membraan in de beschermingslaag,
ook ter hoogte van de verbindingen

Men maakt twee proefstukken van 30 x 30 cm, opgebouwd van onder naar boven uit de gekozen drager,
een anti-kleeflaag en het afdichtingsmembraan dat in het midden een gelaste verbinding bevat die
behandeld is zoals op de werf, m.a.w. desgevallend voorzien van een strip of een gelijkwaardige
behandeling. Rondom dit systeem plaatst men een bekisting die 35 mm hoger reikt.

                                                
(*)  Referentie : Ministerie van Openbare Werken - Bestuur der Wegen - Aflevering proefmethodes § 54 - 08
gewijzigd door
- omzendbrief A 162-87/01251 van 9/2/87
- brief EL 880079/DIR885185 van 7/12/88
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Vervolgens giet men roodgekleurd maar geen enkel polymeer bevattend gietasfalt van klasse A over de
gehele hoogte in die bekisting.

- Bij afwezigheid van zwarte vlekken aan de oppervlakte, gaat men door een onderzoek van het IR-
spectrum van 3 proefstukken van 10 x 10 cm na of het bindmiddel, dat men uit het gietasfalt ontneemt
op een niveau tussen 5 en 15 mm boven het hoogste punt van het afdichtingsmembraan, geen polymeer
bevat. Een van de 3 proefstukken bevindt zich ter hoogte van de rand van de verbinding, de andere
twee buiten deze zone. Bij de extractie van het bindmiddel neemt men de principes van § 1.5.11. in acht
en de meting van het IR-spectrum gebeurt volgens § 1.5.12. Om de analyse te vergemakkelijken, voert
men een identiek onderzoek uit op 1 bindmiddel dat men ontneemt uit een proefstuk van hetzelfde
gietasfalt, maar dat niet in contact is geweest met het afdichtingsmembraan.

Men zet het onderzoek van het proefstuk verder door reflectie met een lichtbron, die bestaat uit een
ultravioletlamp.
Men verricht de waarneming op een doorsnede van het proefstuk, nadat dit koud gebroken werd, haaks
op de naadverbinding.

In de uitslagen van de waarneming geeft men in verband met de beschermingslaag aan:
- of er fasen aanwezig zijn die te wijten zijn aan een migratie van het bindmiddel vanuit het membraan;
- de afstand waarover de migratie zichtbaar is.

Men voegt een fotoreportage toe, die bestaat uit :

- ten minste 1 foto van de onderzochte doorsnede met beschermingslaag en membraan;
- 1 foto van ieder eventueel bijzonder detail.

- Bij aanwezigheid van zwarte vlekken aan de oppervlakte, is een diepgaander onderzoek van de
proefstukken niet nodig, daar de aanwezigheid van deze vlekken te wijten is aan een migratie van het
bindmiddel van het membraan. Fotografische gegevens van de oppervlakte van de proefstukken worden
bij het proefverslag gevoegd.

2.3.8.Ponsweerstand onder verdeelde belasting

Werkwijze:

Het proefstuk van 300 x 300 mm bestaat van onder naar boven uit het thermisch isolatiemateriaal, het
afdichtingssysteem en zijn beschermingslaag. Het is niet voorzien om na de aanmaak ook maar enige
zijdelingse steun te verlenen aan de verschillende lagen waaruit het proefstuk bestaat.

Men bewaart het proefstuk gedurende de 24 uur die de meting voorafgaan, in een thermostatische
installatie die op 50°C wordt ingesteld.

De proef (die moet worden uitgevoerd in een thermostatische installatie die op 50°C is ingesteld) verloopt
als volgt :

- men plaatst de horizontale zijde van een cirkelvormige stempel van 100 cm² in het midden van het
proefstuk, in contact met de beschermingslaag;
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- de stempel oefent een kracht uit van 10 kN gedurende 1 uur op het proefstuk. De proef wordt echter
gestopt wanneer de verplaatsing van de stempel meer dan 20 mm bedraagt.

De proef wordt uitgevoerd op 3 proefstukken.

2.3.9.Weerstand tegen spoorvorming

Principe:

Men onderwerpt het oppervlak van een proefstuk in de vorm van een parallellepipedum aan de inwerking
van een wiellast die een rechtlijnige heen- en weergaande beweging beschrijft bij een gegeven frequentie en
temperatuur.

Als diepte van het spoor beschouwt men in een punt van het beschouwde oppervlak, zijn permanent
verticaal niveauverschil in vergelijking met de randen van het spoor.

Apparatuur:

* Een verkeerssimulator (type L.C.P.C. - Frankrijk) waarmee de doorgang van een belast wiel in dezelfde
omstandigheden als bij een gekanaliseerd verkeer kan worden herhaald, en met als belangrijkste
kenmerken:

- Maximale langsverplaatsing van de wagen: 500 ± 5 mm.
- Bewegingsvergelijking op de invloed van de verbindingsstang na:

X = 0.25 sin ωt (ω = hoekfrequentie)
(t = tijd).

- Maximumsnelheid: 1,6m/s.
- Maximale versnelling: 10m/s².
- Bewegingsfrequentie: 1 Hz.
- Draagplaat van het proefstuk op enkelvoudige steunen gemonteerd.
- Kracht die op ieder proefstuk inwerkt: regelbaar van 0 tot 5 kN.
- Gladde banden met afmetingen 16 x 4ER, met een druk van 6 ± 0,1 bar.
- Gladde velg van 16,5 cm breedte en 39 cm diameter.
- Temperatuurregeling door warme luchtcirculatie waardoor de temperatuur tot op ± 2°C na constant

kan worden gehouden.

* Metalen gietvormen van 500 ± 1 mm lang, 180 ± 1 mm breed en
80 ± 1 mm hoog, en de overeenstemmende grondplaten.

* Een gladde strook gewapend rubber, 3-laags, van 20 x 60 cm (stuk transportband).

Proefstuk:

Voor de proef gebruikt men twee proefstukken.

In een gietvorm maakt men een samenstelling van een betonplaat van 4,5 cm dik, van het
afdichtingssysteem en van een beschermingslaag van 3 cm dik die overeenkomt met één van de klassen die
in § 7.6. van het reglement beschouwd worden. De mengeling die wordt gebruikt voor de aanmaak van de
beschermingslaag moet voldoende stabiel zijn om te vermijden dat ze gaat vloeien tijdens de proef.
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Men plaatst de afdichting op het beton op de manier die door de leverancier is voorgeschreven.

De plaatsing van de beschermingslaag hangt af van de beschouwde klasse:

- Voor klasse A verwarmt men vooraf het gietasfalt (stoof of mengmachine met temperatuurregeling) en
vervolgens giet men het in het resterende volume van de gietvorm zodat deze gelijkmatig gevuld wordt.

- Voor de klassen B en C giet men het vooraf (in een stoof of mengmachine met temperatuurregeling)
verwarmde asfaltmengsel in het resterende volume van de gietvorm en spreidt men het erin uit, dit alles in
een voldoende hoeveelheid om een dikte van 3 cm te verkrijgen na verdichting.

Dit mengsel wordt daarna verdicht door het te walsen met de verkeerssimulator die men aanpast om
ermee te verdichten (gladde velg - manuele beweging).

Men legt een strook gewapend rubber tussen de velg en het mengsel. De verdichting gebeurt als volgt:

Walsbelasting (kN): Aantal walsovergangen:
0.5 5
1 5
2 5
3 5
3.5        20

Men walst binnen een tijdsspanne van 5 minuten.

- Voor de klasse D moet men de plaatsingswijze vaststellen in samenspraak met de fabrikant.

Na plaatsing van de beschermingslaag laat men de samenstelling gedurende 24 uur rusten in de
genormaliseerde laboratoriumomgeving.

Uitvoering van de proef:

Men plaatst het proefstuk vervolgens in de verkeerssimulator.
Na stabilisering van de temperatuur op 35 ± 2°C brengt men de wielbelasting van 5 ± 0,2 kN aan. Het
apparaat wordt vervolgens in werking gesteld.
De proef eindigt hetzij op 100.000 cycli, hetzij wanneer de diepte van het spoor 25 mm bereikt (veiligheid);
in dit geval is de vervorming hoofdzakelijk te wijten aan de beschermingslaag.

Het proefstuk wordt vervolgens uit de vorm gehaald; de dikte van de afdichting wordt gemeten langs 17
lengteassen met een onderlinge afstand van 1 cm, op 3 doorsnedes bekomen door 3 zaagsnedes op een
gelijke afstand van 15 cm. De middenste zaagsnede ligt in het midden van het proefstuk.

De 2 buitenste lengteassen liggen op 1 cm van de rand van het proefstuk.

De metingen worden verricht met een schuifmaat (aflezing 0,1 mm). De 2 bekken van de schuifmaat moeten
geplaatst worden op het grensvlak beschermlaag/membraan en membraan/drager. De juiste plaatsing van
de toppen op de grensvlakken kan bekomen worden op basis van het verschil inzake indrukbaarheid van
de bescherming en van het membraan.
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Per doorsnede voert men één meting uit per aslijn.

Men bepaalt:

- voor elke as, het gemiddelde van de metingen in de 3 doorsneden
-  de referentiedikte, gegeven door het gemiddelde van alle opgemeten diktes.

2.3.10. Meting van de invloed van vocht in het bovenste gedeelte van de afdichting op de
vorming van luchtbellen in de beschermingslaag van gietasfalt

Men snijdt twee proefstukken van 30 x 30 cm uit de afdichtingsbaan. Eén ervan dompelt men in water bij
omgevingstemperatuur onder gedurende  2 uur, het andere niet.
Men houdt de proefstukken dan verticaal tijdens één minuut (om uit te lekken) en legt ze daarna op 2
gekozen dragers, elk geplaatst in een kader dat de plaatsing toelaat van de beschermingslaag in gietasfalt.

Vijf minuten na de onderdompeling van het membraan brengt men de beschermingslaag van klasse A aan
binnen de hiervoor voorziene kaders. De dikte van het gietasfalt ligt tussen 30 en 35 mm.

De 2 proefstukken worden dan in 2 gezaagd en visueel onderzocht aan de oppervlakte en aan de
zaagdoorsnedes.

De meting bestaat erin de verschijning van luchtbellen aan de oppervlakte, aan de doorsnedes en aan het
raakvlak bescherming/afdichting waar te nemen door vergelijking van de twee proefstukken.

Een fotografische documentatie wordt bij het proefverslag gevoegd.

3. Duurzaamheidseisen

3.1. Beschrijving van de verouderingen

3.1.1. Voorafgaande behandeling door een thermische schok ten gevolge van de plaatsing
van de beschermingslaag

De proefstalen ondergaan voorafgaandelijk een thermische schok ingevolge de plaatsing van de
beschermingslaag.

In het geval van § 8.2. van het reglement, plaatst men de te beproeven afdichting losliggend op een
drager van 300 x 300 mm tussen twee anti-kleeflagen.
Volgende scheidingslagen worden gebruikt:
- tussen de drager en de afdichting: een thermoplastisch polyestervel + een glasvlies van 70 ± 5

g/m²;
- tussen de afdichting en de beschermingslaag: twee glasvliezen van 70 ± 5 g/m².
Hierop plaatst men een onvervormbaar vierkant kader van 300 x 300 mm en van 35 mm hoog.
Dit kader wordt volledig gevuld met de gekozen beschermingslaag.
Na afkoeling recupereert men het afdichtingsmembraan om de volgende 2 verouderingen erop uit te
voeren.
In het geval van § 8.3. is de aanmaak van de proefstukken dezelfde als in § 7.6., laatste alinea, van
het reglement.
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3.1.2. Thermische veroudering bij 80°C gedurende 28 dagen

Na de thermische schok zoals beschreven in § 3.1.1. bestaat de veroudering van de proefstukken
van 300 x 300 mm erin de afdichting gedurende 28 dagen te bewaren in een geventileerde
droogstoof bij een temperatuur van 80 ± 1°C. De proefstukken worden zijdelings gesteund om de
kruip van de bescherming te vermijden.

Nota : de proef wordt bij voorkeur uitgevoerd in een droogstoof waarin de luchtverversing 3 tot
10 maal per uur gebeurt en waarin de luchtstroom stationair is en laminair met een snelheid
van 0,5 tot 1,5 m/sec.

Na de veroudering worden de volgende proeven uitgevoerd :

- op de baan :
° waterdichtheid volgens § 3.2.1.;

° soepelheid bij lage temperatuur volgens § 1.5.8.;

° hittebestendigheid volgens § 1.5.9.;
- op het systeem :

° hechtsterkte onder haakse trekbelasting, volgens § 2.3.3.;

° in voorkomend geval : statische overbrugging van de scheuren volgens § 2.3.1.

3.1.3. Gecombineerde veroudering door vorst/dooi en dooizouten

Na de thermische schok zoals beschreven in § 3.1.1., snijdt men de proefstukken op de voor de
overeenstemmende proeven vereiste afmetingen.

Bewaring van de proefstukken:

Men dompelt de proefstukken onder in een oplossing van 30 g/l watervrij calciumchloride.
Om elke aantasting van de betonnen drager te vermijden, strijkt men alle zijden van het beton die in
aanraking komen met de CaCl2-oplossing, vooraf in met een ondoordringbaar hars.
De onderdompeling duurt zolang tot wanneer men een constante vochtige massa bereikt.
Men weegt het vochtige proefstuk, iedere 24 uur, met een nauwkeurigheid van 0,05% en met inachtneming
van de volgende werkwijze: het proefstuk uit de oplossing halen, afdrogen met een vochtige zeemlap zodat
het oppervlaktewater is verwijderd alvorens de weging wordt uitgevoerd.
Men gaat ervan uit dat de constante massa bereikt is wanneer 2 wegingen die worden uitgevoerd met een
tussentijd van 24 uur, een massaverschil vertonen van minder dan 0,1% van de massa van het proefstuk die
werd verkregen bij de laatste weging.

Uitvoering van de proef:

De proef omvat de uitvoering van 14 vorst-dooi cycli zoals beschreven in de norm ISO/DIS 4846, behalve
dat het proefstuk volledig ondergedompeld blijft in de calciumchloride-oplossing, zowel bij
- 18°C als bij 23°C.
De hoeveelheid van de CaCl2-oplossing wordt aangepast om bij elke cyclus een volledige ontdooiing te
bekomen.
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Na de proef worden de volgende metingen uitgevoerd :

- op de baan :
° waterdichtheid volgens § 3.2.1.;

° soepelheid bij lage temperatuur volgens § 1.5.8.;

° hittebestendigheid volgens § 1.5.9.;
- op het systeem :

° hechtsterkte onder haakse trekbelasting, volgens § 2.3.3.;

° in voorkomend geval : statische overbrugging van de scheuren volgens 2.3.1.

3.2. Eisen voor de baan na kunstmatige veroudering

3.2.1.Waterdichtheid

Deze beproevingsprocedure is overgenomen uit het Europese door CEN/TC254 opgestelde normontwerp.

Principe van de proef:

Men onderwerpt het proefstuk aan een druk die overeenkomt met een 10 m hoge waterkolom (~100 kPA)
tijdens een welbepaalde periode van 24 ± 1 uur.

Uitrusting voor het experiment:

Een cirkelvormige metalen doos met kraag en een diameter van 150 mm is aangesloten op een leiding of
reservoir met een ontluchting op een hoogte van ten minste 1 m (zie figuur 7).

Het vocht dat doorheen het proefstuk trekt kan men doeltreffend opsporen met een indicator die bestaat uit
een mengeling van fijne witte suiker (bloemsuiker [99,5%]) en methyleenblauwtinctuur [0,5%], gefilterd op
een zeef met mazen van 0,074 mm en gedroogd in een droogapparaat met calciumchloride.

Proefstukken:

De proefstukken zijn cirkelvormig en hebben een diameter van 200 ± 2 mm.

Bewaring van de proefstukken:

Men moet de proefstukken in het laboratorium bewaren gedurende ten minste 20 uren voor de proef, bij
een temperatuur van 23 ± 2°C en een relatieve vochtigheid tussen 30 en 70%.

Beproevingsprocedure:

Men plaatst het te beproeven systeem in de uitrusting. De vleugelmoeren (i) worden stevig aangedraaid op
de spanring.
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Men opent de klep (k) om het water te laten binnenstromen, terwijl de klep (j) open blijft om de lucht te
laten ontsnappen. De inrichting is gevuld wanneer het water wegloopt langs klep (j); deze wordt vervolgens
gesloten.

Men oefent de waterdruk uit op het proefstuk door de hoogte van de waterkolom boven het niveau van het
proefstuk aan te passen, of door ieder gelijkwaardig middel, zodat de equivalente waterhoogte aan de
onderkant van het proefstuk overeenstemt met 10 m (∼ 100 kPa).

Men handhaaft het waterpeil gedurende een periode van 24 ± 1 uur.

Vervolgens onderzoekt men het proefstuk om te zien of er een verkleuring van het bovenste filterpapier is
opgetreden.

Waarneming en uitdrukking van de uitslagen:

Elk proefstuk dat een doorsijpeling van water doorheen het bovenste filterpapier vertoont, wordt geacht
niet aan de proef te hebben voldaan.

Naast het resultaat vermeldt het proefverslag de methode en de overeenstemmende
beproevingsomstandigheden, indien zij verschillen van die welke in deze methode zijn beschreven, met
inbegrip van de uitgeoefende hydrostatische druk.

a) Onderste rubberen dichting.
b) Zodanig geplaatst proefstuk dat de zijde die normaal aan de weersomstandigheden is blootgesteld

tijdens de proef in contact staat met het water.
c) Filterpapier.
d) Vochtigheidsindicator-mengsel, gelijkmatig verspreid over het oppervlak van het proefstuk.
e) Filterpapier.
f) Gewoon cirkelvormig glas: dikte afhankelijk van de hydrostatische druk.
g) Bovenste dichtingspakking.
h) Stalen spanring.
i) Vleugelmoer.
j) Ontluchtingsklep.
k) Klep watertoevoer.
l) Waterdrukmeter.
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