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Voorafgaande opmerking: men moet de dikte van de uitgeharde afdichtingslaag opmeten bij elk
proefstuk dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de proeven.

1. Identificatiekenmerken van de componenten

1.1. Identificatiekenmerken van de componenten van het afdichtingssysteem op basis van hun
fysische en chemische eigenschappen

1.1.1. Korrelverdeling

Men voert de proef uit volgens NBN B 11-013 met als zeven 6,3/ 4,0/ 2,0/ 1,0/ 0,5/ 0,25/ 0,125/ 0,080
mm. De gedeeltelijke en de gecumuleerde zeefresten op de significante zeven worden in % uitgedrukt.

1.1.2. Vochtgehalte

Men voert de proef uit volgens ASTM D422.

1.1.3. Gloeiverlies

Men voert de proef uit volgens NBN B15-251 bij een temperatuur van 1050° C.

1.1.4. Volumieke massa

Men bepaalt de volumieke massa volgens ISO 1675 bij 25° C.

1.1.5 . Drooggehalte

Men voert de proef uit volgens DIN 16945 § 4.8. De monstername bedraagt 0,5 g.

1.1.6. Viscositeit

Men verricht de proef bij 25°C volgens ISO 3219. Eén enkele viscositeitsmeting wordt uitgevoerd.

1.1.7. Asgehalte

Men bepaalt het asgehalte volgens DIN 16945 § 4.9. bij 550° C.

1.1.8. Infraroodspectrum

Men voert de proef uit volgens de werkwijze van de norm AFNOR NFP 18-809.
De absorptie van de meest intense pieken van het resulterende spectrum moet tussen 80 en 90 % liggen.
Men voert één enkele meting uit van het infraroodspectrum.
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1.1.9. Specifieke proef voor de chemische functie

* voor de systemen op basis van polyester:
- hydroxylgetal volgens DIN 16945 § 4.16;
- zuurindex volgens ASTM D 2849;
- styreengehalte volgens DIN 16945 § 4.14;

* voor de systemen op basis van acrylaat:
- acrylaatgehalte volgens de DIN 16945 § 4.17;

* voor de systemen op basis van polyurethaan:
- hydroxylgetal volgens DIN 16945 § 4.16;
- isocyanaatgetal volgens DIN 16945 § 4.18;
- vochtgehalte van de polyol volgens ASTM 2849 (paragrafen 60 tot 69).

* voor de teer-epoxysystemen:
- epoxy-equivalent volgens ASTM D 1652;
- amine-index volgens DIN 16945 § 5.6;
- controle van de constantheid van het teergehalte door meting van de absorptieverhouding van

zorgvuldig gekozen spectrale banden (infraroodspectrum).

1.2. Identificatiekenmerken van de componenten op basis van de reactiviteit

1.2.1. Meting van de geltijd

Men verricht de meting volgens DIN 16945 § 6.3 in de uiterste toepasbaarheidsomstandigheden (5° en
30° C).

1.2.2. Meting van de Shore A- of D-hardheid

Men voert de meting uit volgens ASTM 2240, met regelmatige tussentijden, en in de uiterste
toepasbaarheidsomstandigheden (5° en 30° C).

1.3. Identificatiekenmerken van de eventuele wapening

1.3.1. Oppervlaktemassa

Over de breedte van de rol, op meer dan 100 mm van de randen, neemt men 3 proefstukken van 300 x
300 mm die men weegt met een nauwkeurigheid van 0,1 %.

De gemiddelde oppervlaktemassa is het gemiddelde van de drie proefstukken.
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1.3.2. Treksterkte en breukrek

a. gewapende proefstukken:

Men onderwerpt de proefstukken met een nuttige lengte van 200 mm tussen de spanbekken en een
breedte van 50 mm aan de trekproef met een snelheid van 100 mm/minuut tot wanneer zich een breuk
voordoet. Voor het overige wordt verwezen naar NBN B 46-201 § 5.

b.ongewapende proefstukken:

Men verricht de proef volgens ISO 37 met een proefstuk van het type 1.

In beide gevallen bedraagt het aantal proefstukken 3 in elke richting.

Voor elk proefstuk stelt men de kracht-vervormingscurve op. Hierop duidt men de bijzondere punten
aan, namelijk, voor iedere richting, de waarde van de breukbelasting door trek en de waarde van de
breukrek.

2. Identificatiekenmerken van de afdichtingslaag

2.1. Dikte

Men meet de dikte van de proefstukken (afmet. 300 x 300 mm) in tien punten op een gelijke
tussenafstand langsheen een snede, die wordt gemaakt over de volledige breedte van het membraan.

Men voert geen enkele meting uit op minder dan 5 cm van de randen.

Men verricht de metingen met behulp van een micrometer met plaatjes van 10 mm diameter en waarvan
de contactkracht 2 ± 0,2 N/cm² bedraagt gedurende 5 seconden. De nauwkeurigheid van de micrometer
is ten minste gelijk aan 0,01 mm.

De gemiddelde dikte is het rekenkundig gemiddelde van de 10 metingen.

2.2. Soepelheid bij lage temperatuur (koudplooibaarheid)

a. Basismethode

Apparatuur:

Die omvat:
- een koeltoestel;
- een cilindrische buigdoorn met een diameter van 20 mm. De diameter van de doorn wordt op 30 mm

gebracht voor dikten van 5 mm of meer (nominale waarde).
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Proefstukken:

De afmetingen van de proefstukken zijn de volgende:
stroken van 250 x 50 mm. Het aantal geteste proefstukken bedraagt 3.

Proefmethode:

Men bewaart de buigdoorn en de proefstukken gedurende twee uur in het koeltoestel bij een temperatuur
van -5° C.
Hierna rolt men de proefstukken bij diezelfde temperatuur op de doorn op, aan een regelmatig tempo,
maar wel binnen de vijf seconden.

Waarnemingen:

Men ziet na of er geen scheurvorming optreedt.

b. Alternatieve methode

Principe:

De proef bestaat erin na te zien of er zich al dan niet buigingsbreuken en/of -scheuren voordoen in een
proefstuk dat rond een bepaalde doorn wordt gerold in een vooraf vastgestelde tijdspanne bij een
temperatuur van -5° C.

Apparatuur:

- Cilindrische doorn ∅ 20 mm (∅ 30 mm voor dikten van ten minste 5 mm).
- Automatische apparatuur die in staat is om het proefstuk over een hoek van 180° rond de doorn te

rollen binnen een tijdsbestek van 5 seconden (zie fig. 1).
- Koelkamer die de onder het tweede gedachtenstreepje vermelde apparatuur kan bevatten.
- Thermometer met een schaalverdeling van 0,5°C.
- Chronometer.

Figuur 1
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Proefstukken:

Ten minste 3 proefstukken met afmetingen 50 x 100 mm.

Werkwijze:

- De afstand tussen de rollen regelen zodat hij 22 mm (of 32 mm) bedraagt + 2 maal de dikte van het
proefstuk.

- De proefstukken en de apparatuur bij de proeftemperatuur gedurende ten minste 4 uur bewaren in de
koelkamer.

- Na bewaring, nog steeds in de koelkamer, het proefstuk binnen de 5 seconden rond de doorn rollen.

De snelheid van het apparaat moet men als volgt berekenen:

   Y       X
( — +   —   +   S)   .   12 (mm/minuut)
   2        2

waarbij Y = ∅ van de cilindervormige spandoorn;
X = ∅ van de rollen die men horizontaal kan verplaatsen;
S = dikte van het proefstuk.

- Men voert de proef uit op drie proefstukken bij -5° C.

Uitdrukking van de uitslagen:

Men controleert of er geen scheurvorming optreedt.

Algemene opmerking voor methode “a” en methode “b”:

Als het proefstuk onvolmaaktheden vertoont, of als er vulstoffen aan de oppervlakte zitten of als het
proefstuk een fijne geoxydeerde laag vertoont op het einde van de veroudering, kan het scheuren in de
oppervlaktelaag vertonen. Die worden niet in aanmerking genomen want ze zijn van geen betekenis voor
de staat van het bindmiddel.

2.3. Vrije krimp

Apparatuur:

Die omvat:

- een optische of mechanische inrichting met een opening van ten minste 100 mm waarmee kan worden
gemeten tot op 0,05 mm;



- 8 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 20 mei 1996

- een glasplaat van 95 x 95 x 6 mm (voor proefstukken met afmetingen 100 x 100 mm);
- een geventileerde droogstoof (nauwkeurigheid van ± 0,1°C).

Proefstukken:

Drie proefstukken van ten minste 100 x 100 mm.

Proefmethode:

Men strijkt de proefstukken aan beide zijden in met talk, plaatst ze op een gladde ondergrond en houdt
ze vlak door middel van de glasplaat. Men meet de afmetingen op drie punten in de langs- en in de
dwarsrichting.

Men berekent het gemiddelde voor iedere richting.

Men plaatst de proefstukken op een aluminiumfolie in de droogstoof en bewaart ze gedurende zes uur op
80°C.

Men laat ze gedurende 18 uur afkoelen op een vlakke ondergrond en men meet de afmetingen zoals
hierboven.

Men herhaalt deze cyclus van 24 uur tot op het tijdstip dat het verschil tussen de achtereenvolgende
metingen nog slechts minder 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.

2.4. Proef op de waterdampdoorlaatbaarheid

Apparatuur:

- een droogstoof met regelbare temperatuur en een vochtigheidsgraad van 90 % (± 2%);

- cilindervormige proefkuipjes met een diameter van ongeveer 80 mm en een hoogte van ongeveer 45
mm;

- een weegschaal (bereik van 200 g; nauwkeurigheid van 0,001 g).
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Voorbeeld

Figuur 2

Proefstukken:

Drie proefstukken met een nuttige diameter van 80 mm (aangepast aan de kuipjes).

Proefmethode:

Men bedekt de bodem van het kuipje met watervrij calciumchloride. Men bevestigt het proefstuk met
was aan de flens van het kuipje en men plaatst het geheel in een droogstoof bij 38° C en 90 % RV
(± 2 %) tot wanneer de massaverhoging constant is tijdens drie opeenvolgende periodes (de verhogingen
moeten onderling gelijk zijn op 2 % na).

Waarnemingen:

Men moet de uitslag uitdrukken in gram per m² per dag.

Het proefverslag geeft bovendien de µ-coëfficient aan.

doorlaatbaarheid van de afdichtingslaag
µ = __________________________________________________________

doorlaatbaarheid van een droge luchtlaag
met dezelfde dikte.

2.5. Drogingsvermogen

Men verricht de proef uitsluitend op proefstukken die aan de eisen van proef 3.3.5. niet voldoen.

Werkwijze:
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- Men droogt 3 proefstukken van 30 x 30 cm, bekleed met de hechtlaag voor de beschermingslaag, bij
60°C tot een constant gewicht.
Het constant gewicht is bereikt wanneer 2 opeenvolgende wegingen die met een tussentijd van 4 uur
worden uitgevoerd, een verschil geven van niet meer dan 0,1% van het gewicht van het proefstuk.

- Na 24 uur bewaring in de genormaliseerde laboratoriumomgeving (23 ± 2°C/50 ± 5% R.V.), weegt
men  ze (massa M0) en dompelt men ze vervolgens 24 uur in water (72 uur als de afdichtingslaag niet
voldoet aan de criteria inzake waterabsorptie).
Tijdens de onderdompeling hangt men ze verticaal op zonder dat de vlakken van de opeenvolgende
proefstukken elkaar raken.

- Daarna laat men ze gedurende 60 seconden in verticale positie uitlekken, waarna men ze weegt
(massa M1).

- Men bewaart ze op een rooster in de genormaliseerde laboratoriumomgeving (23 ± 2°C/50 ± 5%
R.V.) en weegt ze na 1 uur, 2 uur, 4 uur, 6 uur, 8 uur en 24 uur (massa’s Mti).

- Men drukt de uitslagen uit in % restvochtigheid ten opzichte van het droge proefstuk:

M M
M

o

o

1 −





  100    of    M M
M

ti o

o

−





  100

3. Eisen die voortvloeien uit de gebruiksgeschiktheid

3.1. Eisen voor de afdichtingslaag

3.1.1.Waterabsorptie

- Men dompelt 3 proefstukken van 15 x 15 cm  vertikaal onder in gedistilleerd water dat men op 23 ±
2° C houdt.

- De proefstukken mogen noch onderling, noch met de wanden in contact komen.

Bewerkingen:

- Men weegt de proefstukken vóór de onderdompeling en 1, 3, 6, 9, 15 en 21 dagen erna.

- Men stelt het diagram op van de  waterabsorptie (in %) in functie van de tijd. Zo nodig gaat men
verder met de proeven.

- De wegingen gebeuren met een weegschaal die tot op 0,001 g nauwkeurig weegt. Vóór de weging
droogt men de proefstukken gedurende 20 seconden zorgvuldig af met droog filterpapier. Vervolgens
plaatst men het proefstuk rechtstreeks op de plaat van de weegschaal en 10 seconden later leest men
het gewicht af (30 seconden nadat het proefstuk uit het water is genomen).
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3.2. Eisen voor het geheel drager - afdichtingssysteem

3.2.1. Statische ponsweerstand

Apparatuur:

Die omvat:

- een glazen kogel van 10 mm diameter;
- een inrichting waarmee een belasting van 25 kg kan worden uitgeoefend 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.

Proefmethode:

Men voert de proef uit met een kogel van 23 °C en met een kogel van 150 °C.
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 toe, en houdt men 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 § 4.2.1.), waarbij de drie doorponsingen zich moeten bevinden in de zone die aan de
waterdruk wordt onderworpen.

3.2.2. Schokweerstand

Een drukstempel van 1 kg, die uitloopt op een halfbolvormige kop van 8 mm diameter, valt van een
hoogte van 20 cm op de afdichtingslaag (30 x 30 cm) die geplaatst is 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).
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Na de inslagen onderzoekt men de zichtbare schade en, in geval van twijfel, voert men gelijktijdig voor de
15 inslagen een waterdichtheidsproef uit (volgens § 4.2.1. van dit document).

3.2.3.Hechtsterkte onder haakse trekbelasting

Men voert de proef uit overeenkomstig NFP 98-282 met een standaardsnelheid van 2 mm/minuut:

- op proefstukken van 50 mm diameter, als men de aanhechting moet bepalen tussen de drager
en het afdichtingssysteem;

- op proefstukken van 100 x 100 mm, als men de aanhechting moet bepalen tussen het
afdichtingssysteem en de beschermingslaag.

De uitslagen zijn het gemiddelde van 6 proeven.

3.2.4.Proef op de weerstand tegen voertuigmaneuvers

Principe:

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 2x2 elementen drager - afdichtingssysteem, met als afmetingen
50 x 50 cm (2 per proeftemperatuur).

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
- type band: MICHELIN X Radial 12.00 R20 XZP K154 x 149 of soortgelijk

- tekening: zie figuur pag. 13
- 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 banden
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.
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Onmiddellijk na de proef draait men de wielen opnieuw recht en neemt men de belasting weg van de
proefstukken.

Men verricht twee proeven: respectievelijk bij 5 ± 3°C en 40 ± 3°C.

Men meet die temperaturen met een in het scheidingsvlak drager/afdichtingssysteem geplaatst
thermokoppel.

Tekening van de band MICHELIN X Radial

12.00 R20 XZP K154 - 149

Detail
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Waarnemingen:

Na afloop van de proef wordt het proefstuk visueel onderzocht en men noteert de vastgestelde schade.

3.2.5.Gedrag t.a.v. onvolkomendheden in de vlakheid van de drager

Met de op de bouwplaats gebruikte apparatuur brengt men het afdichtingssysteem aan op tegels van de
gekozen drager (afmetingen : 30 x 30 cm) en waarvan de oppervlakteconfiguratie identiek is met figuur 3
hieronder.

Dit proefstuk bevat enerzijds een rij van 10 keitjes met een hoogte tussen 3 en 5 mm, die op het
oppervlak zijn gelijmd, en anderzijds 3 groeven met veranderlijke diepte en breedte.

De keitjes, van gebroken kwarts, bevinden zich op 30 mm van elkaar.

Figuur 3
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Nadat het proefstuk 7 dagen is bewaard in de minimum-omstandigheden inzake temperatuur en relatieve
vochtigheid en ten minste 7 dagen in de omgevingsomstandigheden (23 ± 2° C en 50 ± 5% RV), zaagt
men het door zodat men de metingen van de dikte kan uitvoeren ter plaatse van de onregelmatigheden
(zie voorstelling op figuur 4).

Men verricht geen enkele meting op minder dan 5 cm van de randen.

Figuur 4

Van de dikten die men optekent op plaatsen met een vergelijkbare geometrie bepaalt men vervolgens het
gemiddelde, dat men vergelijkt met de waarden die werden gemeten op vlakke plaatsen (meetpunten nr
2, 8 en 12).

Locatie Meetpunten Gemiddelde dikte
Scherpe rand 3, 7, 13, 18, 19 en 22
Rechte hoek onderaan een
groef

4, 6, 15, 17, 20 en 21

Bodem van een groef 5 en 16
Verticaal vlak in een groef 14
Top van een keitje 10
Helling van een keitje 9 en 11

Tabel 1
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3.2.6 Gedrag bij toepassing in verticale stand

Met de op de bouwplaats gebruikte apparatuur brengt men het afdichtingssysteem aan op tegels van de
gekozen drager (afmetingen : 30 x 30 cm), die verticaal zijn geplaatst.

Nadat het proefstuk 7 dagen is bewaard in de minimum-omstandigheden inzake temperatuur en relatieve
vochtigheid en 7 dagen in de omgevingsomstandigheden (23 ± 2° C en 50 ± 5 % RV), zaagt men het
overdwars in 3 stukken.

Men meet de dikte met een instrument dat tot op 0,1 mm nauwkeurig meet. Men verricht de meting op
een snede die wordt gemaakt aan de bovenkant (op 50 mm van de rand), in het midden en aan de
onderkant (op 50 mm van de rand) van het proefstuk.

Men meet de dikte bovenaan, in het midden en onderaan op 10 punten die op een gelijke afstand zijn
gelegen langsheen de snede. Men voert geen enkele meting uit op minder dan 5 cm van de randen.

De gemiddelde dikte is het rekenkundig gemiddelde van de 10 metingen.

3.2.7.Proef op de weerstand tegen dynamische doorponsing onder ballast

Proefstukken:

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
bestaande uit harde gres of porfier die in een cilinder met diameter 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 uitoefent.

De proef wordt uitgevoerd tot 2 miljoen cycli.

Waarnemingen:

Na de proef neemt men de ballast weg en men 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 kPa gedurende 24 uur volgens de hierna
beschreven werkwijze:
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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 uitslagen.
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;
50,98 = verschil in het piezometrisch 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 7 van de
goedkeuringsleidraad.

3.3. Eisen voor het geheel drager - afdichtingssysteem - beschermingslaag

3.3.1. Overbrugging van scheuren in de drager - statische proef

- Men voert 3 proeven uit.

- Het proefstuk (5 x 30 cm) is samengesteld volgens het onderstaande schema.

- In het begin van de proef zijn de twee draagblokken tegen elkaar geplaatst. Een van de blokken is
vastgemaakt en de andere blok wordt bij - 10°C weggeschoven met een snelheid van 25 mm/h tot
wanneer zich een breuk voordoet of tot wanneer een opening van 10 mm is bereikt.
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Ingeval voor het systeem een wapening is voorzien, verricht men de proef in de richting  (langs of dwars)
waarin de breukrek het zwakst is.

Figuur 5

3.3.2. Overbrugging van scheuren in de drager - dynamische proef

Apparatuur:

- 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 6).

Ingeval voor het systeem een wapening is voorzien, voert men de proef uit in de richting (langs of dwars)
waarin de breukrek het zwakst 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;
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- de amplitude van de beweging bedraagt 2 mm;
- de proeftemperatuur bedraagt - 10°C;
- het aantal cycli bedraagt 500.

Figuur 6

Waarnemingen:

Men onderzoekt de afdichting op ieder verlies aan hechtsterkte, op netscheurtjes, op afscheuring, op de
vorming van barsten of plooien ter hoogte van de voeg.

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.

3.3.3. Weerstand tegen perforatie bij plaatsing van de beschermingslaag

De afmetingen in plan van het proefstuk bedragen 30 cm x 30 cm. Het onderste gedeelte van het
proefstuk bestaat uit de gekozen drager met daar bovenop de niet hechtende afdichtingslaag en een anti-
kleeflaag (twee glasvliezen van 70 ± 5 g/m²) waardoor kan worden vermeden dat de beschermingslaag
aan de afdichting kleeft.

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 zodat haar dikte tussen 30 en 35 mm ligt en haar relatieve dichtheid groter is dan 96 %
(zie procedure in de goedkeuringsleidraad G0003 - punt 9 - Algemene bepalingen voor het aanmaken
van de proefstukken).
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Na afkoeling van de beschermingslaag maakt men de afdichting los. De staat ervan wordt visueel
onderzocht en de afdichtingslaag wordt onderworpen aan een waterdichtheidsproef (zie § 4.2.1.). Men
controleert de dikte van de beschermingslaag en haar relatieve dichtheid1.

3.3.4. 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 bescherminglaag. 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;

- de stempel oefent gedurende 1 uur een kracht uit van 10 kN op het proefstuk. De proef wordt echter
gestopt wanneer de verplaatsing van de stempel meer dan 20 mm bedraagt.

3.3.5. 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 afdichtingslaag; die voorzien is van de kleeflaag aan
de beschermingslaag. Eén ervan dompelt men in water onder, het andere niet. In het algemeen duurt de
onderdompeling 120 seconden. Als men de proef uitvoert op een proefstuk dat niet voldoet aan de
criteria inzake waterabsorptie, duurt de onderdompeling 72 uur.
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 de afdichting 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 meting bestaat erin de verschijning van luchtbellen waar te nemen door vergelijking van de
oppervlakten van het gietasfalt op de twee proefstukken.

                                                
    1  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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4. Duurzaamheidseisen

4.1. Beschrijving van de verouderingen

Vóór de verouderingen snijdt men de proefstukken op de voor de overeenstemmende proeven vereiste
afmetingen.

4.1.1.Thermische schok ingevolge de plaatsing van de beschermingslaag

In het geval van § 10.1. van het reglement, plaatst men de te beproeven afdichting losliggend op een
drager van 300 x 300 mm. Er bovenop plaatst men een anti-kleeflaag (2 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 de afdichting om de volgende veroudering erop uit te voeren.

In het geval van § 10.2. is de aanmaak van de proefstukken dezelfde als in § 9.3.

4.1.2.Thermische veroudering bij 80°C gedurende 28 dagen

De veroudering bestaat erin de afdichting gedurende 28 dagen in een geventileerde droogstoof te
bewaren bij een temperatuur van 80 ± 1° C.

4.1.3.Gecombineerde veroudering met vorst/dooi en dooizouten

Bewaring van het proefstuk:

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 de 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.
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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.

4.2. Eisen voor het geheel drager-afdichtingssysteem

4.2.1. Waterdichtheid (of waterdoorlaatbaarheid)

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 met 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.

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.
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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 vochtige 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

Figuur 7 - Beproevingsuitrusting waterdichtheidsproef.


