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Erratum bij de goedkeurings- en certificeringsleidraad nr. G0007(2002)

HERSTELMORTELS
OP BASIS VAN HYDRAULISCHE BINDMIDDELEN

Dit document werd opgesteld door het uitvoerend bureau "Herstelmortels".

In dit bureau zijn vertegenwoordigd:

- het Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (MET) - Division du Contrôle technique -
Direction des Structures en béton;

- het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu & Infrastructuur (LIN) -
afdeling Betonstructuren;

- het Bureau SECO;
- het Belgisch Centrum voor Onderzoek van Polymeren en Composieten;
- de Federale Overheidsdienst Economie - Directie Goedkeuring en Voorschriften;
- het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Dit document werd in de oorspronkelijke Franstalige versie voorgesteld door het Uitvoerend Bureau
"Herstelmortels" in zijn vergadering van 04 februari 2003. Het werd goedgekeurd door de Gespecialiseerde
Groep "Herstellen en beschermen van beton" op 25 maart 2003 en in de Nederlandstalige en Franstalige
versie door het Directiecomité "Burgerlijke Bouwkunde" op 26 maart 2003.
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De tabel 1 op de blz. 29/42 en blz. 30/42 is te vervangen door volgende tabel.

Tabel 1 - Identificatieproeven en de toleranties op mortel

Kenmerken Proefprocedures Toleranties (in % van de
referentiewaarden)

Op vloeibare component

Drooggehalte (%) EN 480-8 ± 5

Volumemassa (g/cc) EN 480-7 ± 5

Gloeiverlies (%)
(in aanwezigheid van minerale
vulstoffen)

0,5 g bij (500 ± 50) °C
gedurende 30 minuten

± 5

Infraroodspectrum op de droogrest pr EN 1767 De hoofdabsorptiebanden moeten
overeenkomen in positie en
relatieve intensiteit

Op vaste component

Korrelverdeling pr EN 12192-1 ± 5 (NOTA 1)
< 0,063 mm: ± 10

Gloeiverlies (enkel bij
monocomponent producten) (%)
(NOTA 7)

5 g bij (500 ± 50) °C
gedurende 30 minuten

± 1 (NOTA 1)

Infraroodspectrum (NOTA 2) pr EN 1767 De hoofdabsorptiebanden moeten
overeenkomen in positie en
relatieve intensiteit

Vezelgehalte (NOTA 3) Door zeving ± 10

Aard van de vezels (NOTA 4) Verklaring producent

Gehalte oplosbare stof in water
(NOTA 5) (NOTA 7)

Door extractie ± 10

Bij doorval op 63 µ

• Gloeiverlies (%) (NOTA 7) NBN B15-250 ± 10

• Onoplosbare rest in  HCl (%) [de
monstername wordt
voorafgaandelijk behandeld bij
(500 ± 50 °C) gedurende 30
minuten] (NOTA 7)

NBN B15-250 ± 10

• Korrelverdeling laser (NOTA 7) Vergelijk van de krommes



G0007 (2002) - Addendum
Page 3/10

Tabel 1 - Identificatieproeven en de toleranties op mortel (vervolg)

Kenmerken Proefprocedures Toleranties (in % van de
referentiewaarden)

Op vers mengsel

    Bindingstijd (NOTA 4)

    Verwerkbaarheid (NOTA 4)

    Luchtgehalte (NOTA 4)

pr EN 13294

pr EN 13395

EN 1015-7

� 30

� 15

� 2 (in absolute waarde)

Op verhard mengsel

   Krimp / zwelling

   (na 28 d) (NOTA 4)

   Buigtrek- en druksterkte

   (na 28 d) (NOTA 6)

   Volumemassa (na 28 dagen)

pr EN 12617-4

EN 12190 en EN 196

EN 12190

� 25

� 15

� 5

NOTA 1 Toleranties in absolute waarde. Deze toleranties verschillen van deze voorzien in de pr EN 1504-3.

NOTA 2 Het infraroodspectrum wordt enkel geregistreerd bij monocomponent producten.
- op de polymeer na extractie in geval van PCC mortels;
- op de in water oplosbare stoffen indien het product geen polymeren bevat.

NOTA 3 Momenteel wordt er voorgesteld om het vezelgehalte (in geval van aanwezigheid van vezels) te meten door zeving; indien
nodig in het geval dat vezels worden gecontamineerd met minerale deeltjes door elektrostatisch effect, dan wordt de
zeefrest verbrand bij 500°C. Niettemin kunnen alternatieve uitvoeringswijzen gebruikt worden.

NOTA 4 Proef enkel door de producent uitgevoerd.

NOTA 5 De proef wordt uitgevoerd wanneer het component geen polymeer bevat volgens de volgende werkwijze:

Een monster van ongeveer 10 g wordt in 100 ml gedeïoniseerd water gebracht dat 1 ml methanol bevat.
Het mengsel wordt tot koken gebracht gedurende 5 min en in een maatbeker van 250 ml gegoten.
Men vult bij tot de maatstreep met gedeïoniseerd water.
Na bezinking, gedurende (4 � 0,5) h, wordt de suspensie gefilterd.
De eerste 25 milliliters van het filtraat worden verwijderd.
Men bemonstert daarna 100 ml, die worden verdampt bij een temperatuur van 100 - 105°C.
                                                                                                                              2,5 � b
Het gehalte aan oplosbare stoffen wordt gegeven door de vergelijking       a =                    � 100
                                                                                                                                    c
waarbij  a = gehalte oplosbare stoffen (%)
             b = droge reststof (in g)
             c = massa van het monster(g)

NOTA 6 Wanneer een vlugge identificatie wordt verlangd, baseert men zich op de resultaten na 7 dagen.
De aanvaardingscriteria zijn dan als volgt:

Buigsterkte: gemiddelde van 3 metingen � 0,9 � �f7
Druksterkte: gemiddelde van 6 metingen � 0,9 � �c7

NOTA 7 Niet voorziene proeven in de pr EN 1504-3.


