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Inleiding

Een fabricage kan slechts het voorwerp uitmaken van een goedkeuring als zij onderworpen is aan
een productcertificering die een zelfcontrole door de producent omvat, alsook een externe controle
door een onafhankelijke instelling die erkend is door de BUtgb.
De certificering moet voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden.

Voorafgaande opmerkingen

1. De aard en de frequentie van de hierna beschreven controles (interne en externe) moeten de
controles niet verdubbelen die uitgevoerd worden op eenzelfde product in het kader van een
technische goedkeuring (dakafdichtingen) BUtgb of als dusdanig evenwaardig erkend door het
uitvoerend bureau.

2. Wanneer de omvang van de productie op jaarbasis of voor sommige periodes tijdens het jaar
zulks verrechtvaardigen, kan de controle-instelling de frequentie van de bezoeken aanpassen, mits
voorafgaandelijk akkoord van het uitvoerend bureau.

1. Zelfcontrole in het productiebedijf

1.1. Algemeenheden zijn van een leverancier of resulteren uit een eigen industrile controle.

De drie volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- het bedrijfslaboratorium voert daadwerkelijk een ingangscontrole uit op de grondstoffen.
- de productieposten die een invloed hebben op de kwaliteit van de eindproducten,  worden

regelmatig gecontroleerd.
- het bedrijfslaboratorium gaat na of de kwaliteit van de producten constant is en of de producten

aan de eisen van de goedkeuring beantwoorden.

1.2. Ingangscontrole van de grondstoffen en van de elementen

Voor wat de basisharsen, de vulstoffen, de pigmenten, de katalysatoren, enz... betreft, moeten alle
technische gegevens over de grondstoffen worden geregistreerd, of die afkomstig

Benaming en minimale richtfrequentie van de proeven voor de zelfcontrole

* Basishars

- volumieke massa 1 per leverings- of fabricatielot
- drooggehalte 1 per leverings- of fabricatielot
- viscositeit 1 per leverings- of fabricatielot
- specifieke proef voor de functie 1 per leverings- of fabricatielot
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* Vulstoffen

- granulometrie 1 per leverings- of fabricatielot
- aard 1 per leverings- of fabricatielot
- vochtgehalte 1 per leverings- of fabricatielot

* Wapening

- gedrag bij trekbelasting 1 per leverings- of fabricatielot
- oppervlaktemassa 1 per leverings- of fabricatielot

* Katalysator, versneller

- specifieke proef  voor de 1 per leverings- of fabricatielot
chemische functie

1.3. Controle op de productielijn

De producent moet over voldoende en zinvolle controlemiddelen beschikken op de diverse
productieplaatsen.

De fabrikant controleert voor elk der componenten :

- de gewichtsverhouding van de ingrediënten uit het recept;
- de temperatuur, de duur en de snelheid van het homogeniseringsproces.

1.4. Controle op het afgewerkt product

Deze controle heeft tot doel zich ervan te verzekeren dat de kwaliteit van de componenten
beantwoordt aan de kwaliteit die wordt vereist in de goedkeuring en dat de afgekeurde producten uit
de handel genomen worden.

Controles bij het verlaten van de productielijn

* Bindmiddel, verharder

- massa van de componenten doorlopend
- volumieke massa 1 per productie
- drooggehalte 1 per productie
- viscositeit 1 per productie
- specifieke proef  voor de 1 per productie

chemische functie
- asgehalte 1 per productie

* Katalysator, versneller

- massa van de componenten doorlopend
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- specifieke proef  voor de 1 per productie
chemische functie

* element (mengeling van componenten)

- gel-tijd 1 per productie
- gedrag bij trekbelasting 1 per dag

(op ongewapend element)
- Shore-hardheid 1 per productie

Periodieke controles op de afdichtingslaag

gedrag bij trekbelasting vóór en na veroudering 2 per jaar
(op ongewapend element)

Nota 1

De thermische veroudering bedraagt 28 dagen in een geventileerde droogstoof bij 80 °C.

Belangrijke opmerking

De zelfcontrole, schematisch weergegeven in 1.2. tot 1.4., is de normale zelfcontrole. Zij kan
eventueel worden aangepast, na bespreking met de aanvrager en mits verrechtvaardiging van
zijnentwege.  De uiteindelijke beslisssing wordt door het uitvoerend bureau genomen.

1.5. Registratie en archivering van de uitslagen van de zelfcontrole

De uitslagen van de zelfcontrole moeten opgetekend worden.  De registratie moet rekening houden
met de wijze van productie en controle volgens de graad van automatisering.

De registers moeten minstens 10 jaar worden bewaard.

2. Toezicht door een van de producent onafhankelijke controle-instelling

2.1. Nazicht

2.1.1.Bij afwezigheid van een kwaliteitssysteemcertificaat

2.1.1.a. Doel van de controles

De controles hebben tot doel zich te verzekeren van de kwaliteit en van de waarachtigheid  van de
zelfcontrole.
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2.1.1.b. Frequentie van de controlebezoeken

Het aantal externe controlebezoeken bedraagt in principe 2 per jaar, behalve in geval van wijziging
van een gecertificeerd product of in geval van een dicontinue productie of stopzetting van de
productie.

2.1.1.c. Aard van de controles

Bij elk controleonderzoek voert de afgevaardigde van de controle-instelling de opdrachten uit die
hieronder worden opgesomd. Deze lijst is niet beperkend.

- Hij ziet de controleregisters en hun inhoud na.

- Hij woont de metingen en controleproeven bij die, op het ogenblik van zijn bezoek, uitgevoerd
worden in het kader van de industriële zelfcontrole.

- Eventueel ontneemt hij zelf, in aanwezigheid van de kwaliteitsverantwoordelijke van de fabriek,
monsters voor de uitvoering van de metingen en proeven in het kader van de externe controle,
zoals beschreven in punt 2.2. Die monsters worden gelijktijdig ontnomen met deze voor de
industriële zelfcontrole. Zo beschikt men over gepaard gaande  monsters.

- Hij ziet na of de procedures correct zijn en of de bekomen uitslagen vergelijkbaar zijn met deze
die bij de zelfcontrole werden opgetekend; is dit niet zo, dan vraagt hij uitleg over de afwijkingen.

- Hij controleert de opslagplaatsen en de verpakkingswijze.

- Hij vergewist zich van de correctheid van de aanduidingen op de verpakkingen en op de
bijhorende documenten.

- Hij controleert de bijsturingen ten gevolge van eventuele sancties.

2.1.2. In geval van een kwaliteitssysteemcertificaat

Indien de producent over een kwaliteitssyteem beschikt dat gecertificeerd is volgens de normenreeks
ISO 9000 in het kader van het Belgisch nationaal accreditatiesyteem of in het kader van een ander
nationaal systeem dat als gelijkwaardig is erkend, gaat de afgevaardigde van de controle-instelling
niet meer over tot het nazicht van de controleregisters van de grondstoffen, op voorwaarde dat de
volgende voorwaarden vervuld zijn:

- het gecertificeerd kwaliteitssyteem moet het productieproces omvatten van het (de) product(en),
dat (die) met de goedkeuring te maken heeft (hebben).

- de controle van de productie (zelfcontrole) in het kader van het kwaliteitssyteem moet uitgevoerd
worden overeenkomstig de bepalingen van de goedkeuring, zowel voor wat de aard van de
proeven en de opgelegde criteria, als voor wat hun frequentie betreft.

- de instelling die het certificaat verleend heeft, moet erkend zijn door de gespecialiseerde groep
van de BUtgb.



- 7 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 19 april 1996

- de Butgb moet op de hoogte gebracht worden van het gedeelte van de toezichtsaudits
betreffende het (de) product(en), die vallen onder de goedkeuring. Aan de hand van  deze
informatie moet kunnen nagegaan worden of de zelfcontrole beantwoordt aan de voorschriften
opgenomen in de "Overeenkomst voor een Technische erkenning met Certificaat", Doc. A/G 35.

De bezoeken zullen vooral tot doel hebben om na te gaan of de procedures van de zelfcontrole in
overeenstemming zijn met de eisen van de goedkeuring.

2.2. Lijst en frequentie van de proeven voor de externe controle

De controle-instelling laat 2 maal per jaar monsters nemen op de bouwplaats of bij een verdeler om
de hierna vermelde controleproeven te laten uitvoeren. Deze proeven vallen ten laste van de
producent.

De producent deelt aan de controle-instelling de verschillende bouwplaatsen mee waar de systemen
verwerkt worden.

Mochten de monsternemingen niet kunnen plaatsvinden op de bouwplaats of bij een verdeler, kan de
afgevaardigde van de controle-instelling de monsternemingen eventueel in de fabriek uitvoeren (zie
punt 2.1.1.c.).

De proeven die men uitvoert op elke monsterneming zijn dusdanig dat :

- de totaliteit van de bij de interne controle niet uitgevoerde proeven 1 maal per jaar worden
uitgevoerd;

- de totaliteit van de bij de interne controle uitgevoerde proeven 1 maal per 3 jaar worden
uitgevoerd.

2.2.1.Controle op de componenten

Op de vloeibare componenten :

- volumieke massa
- drooggehalte
- asgehalte
- viscositeit
- IR-spectrum
- specifieke proef voor de chemische functie

Op de vaste componenten :

- granulometrie
- vochtgehalte
- gloeiverlies
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Op het basiselement (afdichtingslaag) :

- gel-tijd
- gedrag bij trekbelasting bij ongewapende proefstukken
- soepelheid bij lage temperatuur
- vrije krimp
- waterdampdoorlaatbaarheid
- Shore-hardheid (na 7 dagen bij 23 °C)
- gedrag bij trekbelasting na thermische veroudering bij ongewapende proefstukken

Nota (1)

De thermische veroudering bedraagt 28 dagen in een geventileerde droogstoof bij 80 °C.

3. Algemene bepalingen voor de beoordeling van de industriële zelfcon-
trole en van de externe controle

Met uitzondering van de hiervoor vermelde gevallen zijn de proefmethodes voor de  zelf-controle en
de externe controle evenals de eisen en de toegelaten afwijkingen op de nominale waarde
beschreven in de laatste versie van de goedkeuringsleidraden G 0003 en G  0004.
Indien dit niet het geval is zal een correlatie opgesteld worden tussen de interne methode en de
voorgeschreven methode. Die bepaling gebeurt op basis van éénzelfde lot.

3.1. Beoordeling van de zelfcontrole

De uitslagen van de identificatieproeven worden individueel beoordeeld. Zijn zij niet conform de per
type van product in de eengemaakte technische specificaties gestelde voorschriften, wordt er
onmiddellijk een nieuw monster genomen. De betwiste proef wordt hernomen op het getuigedeel van
het eerste monster en op het tweede monster.

Als de twee uitslagen deze keer conform zijn, wordt het lot aanvaard.

Als nog steeds één van de twee uitslagen niet conform is, wordt het lot genoteerd in het betreffende
register en verwijderd volgens de geldende regels.

3.2. Beoordeling van de externe controle

Als de uitslagen van de in een extern laboratorium uitgevoerde proeven niet voldoen, vraagt de
controle-instelling uitleg aan de producent.
De controle-instelling kan ook één of meerdere bijkomende proeven laten uitvoeren. Dit gebeurt in
akkoord met de producent en op kosten van deze laatste.
Die proeven worden uitgevoerd op het betwiste monster en op nog minstens een ander monster dat
de controle-instelling ter plaatse ontneemt
.
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Als geen verklaring kan gevonden worden voor de niet-conformiteit, onderzoekt het uitvoerend
bureau dit geval. Dit bureau kan aan de gespecialiseerde groep voorstellen de goedkeuring voor een
welbepaalde tijd op te schorten of in te trekken. Dit moet toelaten zich ervan te vergewissen dat de
geleverde producten geen nadelige invloed hebben gehad bij hun vorige toepassingen.

Daarbij zal men geen rekening meer houden met het procescertificaat van de producent, en de toe te
passen procedure zal dezelfde zijn als voor een producent zonder systeemcertificaat.
(Zie het artikel van het algemeen reglement BUtgb AG7)


