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Gebruikte symbolen

ATG : agrément technique / technische goedkeuring

A28 : gemiddelde hechtsterkte van de mortel na 28 dagen (N/mm2)

A28s : gespecificeerde gemiddelde hechtsterkte van de mortel na 28 dagen (N/mm2)

Ai28 : individuele waarde van de hechtsterkte van de mortel na 28 dagen (N/mm2)

Ai28s : gespecificeerde individuele waarde van de hechtsterkte na 28 dagen (N/mm2)

Ar : residuële gemiddelde hechtsterkte  (N/mm2)

Ari : individuele waarde van de residuële hechtsterkte (N/mm2)

A28 (m/m) : gemiddelde hechtsterkte van de egaliseermortel op de herstelmortel na 28 dagen (N/mm2)

A28 (m/m)s : gespecificeerde gemiddelde hechtsterkte van de egaliseermortel op de herstelmortel na
28 dagen (N/mm2)

Ai28 (m/m) : individuele waarde van de hechtsterkte van de egaliseermortel op de herstelmortel na 28
dagen (N/mm2)

Ai28 (m/m)s : gespecificeerde individuele waarde van de hechtsterkte van de egaliseermortel op de
herstelmortel na 28 dagen (N/mm2)

CC : Cement Concrete / mortar

d : carbonatatiediepte in de drager (mm)

c : initiële dekking van de wapening in de betonnen drager (mm)

LHM : gemodificeerd hydraulisch bindmiddel (zie PCC)

� : nominale diameter van de wapening (mm)

PCC : Polymer Cement Concrete / mortar : vervangt het acroniem LHM

rd : minimale uitbreekdiepte (mm)

rw : minimale uitbreekbreedte (mm)

� : volumemassa

�f7 : buigtreksterkte na 7 dagen (N/mm2)

�f28 : buigtreksterkte na 28 dagen (N/mm2)

�c7 : druksterkte na 7 dagen (N/mm2)

�c28 : druksterkte na 28 dagen (N/mm2)

�f28s : gespecificeerde buigtreksterkte na 28 dagen (N/mm2)

�c28s : gespecificeerde druksterkte na 28 dagen (N/mm2)

t : laagdikte van de mortel bij de goedkeuringsproeven
De op de bouwplaats toegelaten maximale dikte per laag bedraagt t + 5 mm
(in zeer lokale zones)

tp : maximale laagdikte van de mortel bij toepassing tegen het plafond (mm)

tv : maximale laagdikte van de mortel bij toepassing tegen een verticaal vlak (mm)

th : maximale laagdikte van de mortel bij toepassing horizontaal onder de hand (mm)

Dmax : zeefopening waarbij de maximale zeefrest 2% (Dmax � 2 mm), 5% (Dmax van 4 mm) tot 10 %
Dmax � 8 mm) is.
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Voorwoord

Deze goedkeuringsleidraad heeft als voorwerp de vereisten toepasbaar te maken van de pr EN 1504-3
"Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair".

Voor de producten met een technische goedkeuring ATG op basis van de goedkeuringsleidraad G0007,
goedgekeurd door het Uitvoerend Directiecomité Burgerlijke Bouwkunde op 05.12.1995, is er voorzien om de
prestaties gedekt door de ATG op basis van de Europese (voor)normen, bij het onderzoek van het dossier niet
opnieuw te evalueren. Deze beschikking is in voorkomend geval uitdrukkelijk gestipuleerd onder 4
"Kwaliteitsregels". Zij is niet van toepassing voor producten die niet beschikken over een ATG op datum van
publicatie van deze leidraad.

Dit document is opgesteld op basis van de huidige versie van de pr EN 1504-3 en de (voor)normen waarnaar
verwezen wordt. In geval van wijziging van de inhoud van deze voornormen, zal de BUtgb indien nodig een
addendum (addenda) publiceren teneinde rekening te houden met deze wijzigingen.

Het document vervangt de goedkeuringsleidraden G0007 "Cementgebonden herstelmortels" (versie
goedgekeurd door het Uitvoerend Directiecomité Burgerlijke Bouwkunde op 05.12.1995) en G0012
"Cementgebonden egaliseermortels" (versie goedgekeurd door het Uitvoerend Directiecomité Burgerlijke
Bouwkunde op 02.10.1996).

Rekening houdend met het feit dat de Europese normalisatiewerkzaamheden met betrekking tot
beschermingsbekledingen van de  wapeningen actueel weinig opschieten, worden de proeven en vereisten
die hierop betrekking hebben, behouden en opgenomen als bijlage van de leidraad.
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1 Voorwerp

Deze leidraad bepaalt :

� de criteria waaraan de herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen moeten voldoen;

� de voorbereidingswijze van de drager vóór het aanbrengen van de mortel;

� de criteria waaraan de bekledingen voor de bescherming van de wapeningen moeten voldoen.

De herstelmortel, de eventuele aanhechtingslaag en de bekleding voor de bescherming van de wapeningen
vormen samen het herstellingssysteem dat het voorwerp uitmaakt van de goedkeuring.

De leidraad steunt zich op de pr EN 1504-3: "Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-
structural repair", voor wat betreft de herstelmortel en zijn eventuele aanhechtingslaag.

In overeenstemming met de vereisten van deze norm beschrijft deze leidraad bovendien :

- de vereisten en modaliteiten van een verwerkbaarheidsproef bestemd om de invloed te evalueren van
extreme, door de producent voorziene toepassingsomstandigheden (hygrothermische omstandigheden van
verwerking en verharding, helling van de drager en dikte van de mortel), op de hechting van de mortel;

- de vereisten en modaliteiten van een buigtrekproef van de mortel;

- de vereisten en modaliteiten van een verenigbaarheidsproef tussen herstel- en egaliseermortels;

- de vereisten op het vlak van kwaliteitscontrole wanneer het attesteringsniveau een certificatie is met
monstername op regelmatige tijdstippen.

OPMERKING

- de herstellingswerken mogen pas uitgevoerd worden na een grondig voorafgaandelijk onderzoek van de
constructie. De diagnose moet toelaten de oorzaken van de schade, de huidige kenmerken van de drager
en de meest geschikte interventietechnieken te bepalen. Bovendien moet men, indien nodig, rekening
houden met de vereisten in verband met de stabiliteit van het te herstellen deel, zowel voor, tijdens, als na
de herstellingswerken. De beschouwingen van dit reglement kunnen in geen geval dit vooronderzoek
vervangen.

- wat betreft de bescherming van de wapeningen tegen corrosie, aanvaardt men in het algemeen dat die
voldoende is wanneer de laagdikte van de mortel minstens 10 mm bedraagt ter plaatse van de wapening
en de producten verwerkt worden zoals beschreven in het hiernavolgend hoofdstuk 5. Wanneer evenwel
de dekking minder bedraagt dan 10 mm, is het noodzakelijk een aanvullende beschermingsbekleding aan
te brengen op het herstelde oppervlak. Dergelijke bekleding maakt het voorwerp uit van een goedkeuring
op basis van de leidraad "Beschermingsbekledingen voor beton onderworpen aan weersinvloeden en niet
aan verkeer".



G0007 (2002)
blz. 8/42

2 Terminologie

2.1 Mortels voor de herstelling en bescherming van beton

Men onderscheidt drie morteltypes:

2.1.1 Herstelmortel

Met herstelmortel wordt een mortel bedoeld die deel uitmaakt van een betonherstellingssysteem dat tot doel
heeft gebreken en beschadigingen te herstellen. Die kunnen te wijten zijn aan een gebrekkige verwerking van
het beton, een ontoereikend gedrag van het beton, corrosie van de wapeningen of aan mechanische, fysische
of scheikundige aantasting.

De herstelling bestaat er in de holtes op te vullen en het ontoereikend beton en het beton van slechte kwaliteit
te vervangen door een mortel met de vereiste kwaliteit.

De herstelmortel moet toegepast worden in laagdiktes van tenminste 5 mm en minimaal 3 Dmax.

De dekking van de wapening met herstelmortel moet in elk punt minstens 10 mm en minimaal 3 Dmax
bedragen.

2.1.2 Egaliseermortel

Herstelmortel waarvan het hoofddoel het realiseren van een effen betonoppervlak is. Deze oneffenheden
kunnen voortkomen van gebreken aan het betonoppervlak (poriën, stortnaden, bekistingsnaden, ...) of van
fysische of scheikundige aantasting waardoor de granulaten gedeeltelijk bloot gekomen zijn. Het betreft
mortels van de categorie I (zie 3.1 hierna).

Hij kan ook toegepast worden op met herstelmortel herstelde oppervlakken.

De dikte van de met egaliseermortel gerealiseerde laag kan variëren van 2 tot 8 mm, met een gemiddelde van
ongeveer 5 mm.

Op elk punt (ook ter plaatse van de blootgekomen granulaten) moet de dikte minstens 2 mm bedragen, tenzij
anders bepaald in de ATG.

In het vervolg van de tekst zal enkel de term "herstelmortel" gebruikt worden, hiermee worden zowel herstel-
als de egaliseermortels bedoeld.

2.1.3 Beschermingsplamuur

Met een beschermingsplamuur wordt een plamuur bedoeld die deel uitmaakt van een
betonherstellingssysteem met als functie het betonoppervlak te beschermen tegen fysische-chemische
aantasting.

De plamuur kan ook toegepast worden op een egaliseermortel of een herstelmortel.

De gemiddelde dikte van een beschermingsplamuurlaag bedraagt ongeveer 2 mm.

De beschermingsplamuren maken deel uit van de minerale bekledingen.

(Zie goedkeuringsleidraad: "Beschermingsbekledingen voor beton onderworpen aan weersinvloeden en niet
aan verkeer").

NOTA 1     Sommige morteltypes kunnen terzelfdertijd 2 of zelfs 3 van de bovenvermelde functies vervullen (vb. spuitmortels).

NOTA 2     Een egaliseermortel wordt normaal gezien niet geacht de wapeningen te beschermen.
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2.2 Herstelmortel op basis van hydraulische bindmiddelen

Het betreft mortels op basis van cement waaraan :

- hetzij polymeren;
- hetzij andere producten zoals hulpstoffen, vezels .. ;
- hetzij beide,

toegevoegd worden teneinde de eigenschappen van de mortel te verbeteren.

De mortels gemodificeerd met polymeren worden aangeduid met PCC (polymer cement concrete/mortar), de
andere met CC (cement concrete/mortar).
Het gebruikte cement moet genormaliseerd zijn. Het cementgehalte bedraagt ten minste 400 kg/m³.

NOTA Het acroniem PCC is identiek aan LHM (Liant Hydraulique Modifié à base de polymères - met polymeren gemodificeerd
hydraulisch bindmiddel).

2.3 Aanhechtingslaag

Eventueel onderdeel van een herstellingssysteem, met als doel de hechting van de mortel aan de drager te
verbeteren.

2.4 Beschermingsbekleding tegen corrosie van de wapeningen

Onderdeel van een herstellingssysteem dat moet aangebracht worden als de betonschade veroorzaakt is door
corrosie van de wapening en de dekking met herstelmortel minder bedraagt dan 20 mm.

Er bestaan twee soorten bekledingen, naargelang de aard van het bindmiddel :

- bindmiddel op basis van reactieve kunstharsen (epoxy, ...)
Dergelijke bekleding moet voorzien zijn van anti-corrosie pigmenten. Ze moet in minstens twee lagen
aangebracht worden. De tweede laag wordt aangebracht na het uitharden van de eerste laag. De verse
tweede laag kan ingestrooid worden met minerale korrels om de hechting van de herstelmortel te
verbeteren.

- hydraulisch gemodificeerd bindmiddel (LHM of PCC)
De beschermingsbekleding moet in minstens twee lagen aangebracht worden.

2.5 Nabehandelingsproduct

Een product dat op het oppervlak van het herstelde beton wordt aangebracht en dat een continue film vormt,
van voldoende dikte om het vroegtijdig uitdrogen van de jonge mortel te voorkomen.

2.6 Beschermingsbekleding voor beton

Een dun beschermingssysteem dat een continue film vormt op het oppervlak van de drager.

De vereisten voor dergelijke bekledingen maken het voorwerp uit van de goedkeuringsleidraad "Bekledingen
ter bescherming van betonoppervlakken blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer".

2.7 Element van een herstellingssysteem

Onder een element van een herstellingssysteem verstaat men dat deel dat na verharding een laag vormt met
een welbepaalde functie ( herstelmortel, wapeningsbescherming, ...). De laag wordt bekomen door het
verwerken van één (monocomponentsysteem) of een mengsel van meerdere componenten
(multicomponentensysteem).

2.8 Component

Onder een component verstaat men een product of een mengsel van producten uit één verpakking.
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2.9 Maximale diameter Dmax van de granulaten

Dmax is gegeven door de zeefopening waarbij de maximale zeefrest 2 % is (Dmax � 2 mm),
5 % (Dmax van 4 mm) of 10% (Dmax � 8 mm).

Dmax moet kleiner zijn dan : 1/3 van de te herstellen dikte
1/3 van de dekking van de wapening
1/4 van de afstand tussen de wapeningsstaven en van de ruimte tussen het
vlak van de wapening en de drager

OPMERKING

In de tekst hierna is er sprake van de begrippen "laag" en "(arbeids)gang".

Een laag is een continue plaatsing van een product tijdens één enkele toepassingshandeling. Ze moet
voldoende uitgehard zijn vooraleer de volgende laag kan aangebracht worden.

Een gang is een elementaire handeling waarbij een product wordt geplaatst. Meermaals herhaald in een korte
tijdsspanne, vormen meerdere gangen samen één en dezelfde verhardende laag.

3 Toepassingsgebied

Deze goedkeuringsleidraad betreft de herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen zoals bepaald in
2.2.

3.1 Categorieën van herstelmortels

De herstelmortels worden onderverdeeld in 4 categorieën in functie van hun mechanische sterkte.

Categorie I

Mortel voor het herstellen van gebreken en beschadigingen van het oppervlak, te wijten aan een gebrekkige
verwerking (grindnesten, ...), aan corrosie van de wapeningen (dekkingsschade) of aan mechanische,
fysische of scheikundige aantasting, met het oog op het herstel van het geometrisch of esthetisch aspect van
de constructie.

Categorie II

Zelfde toepassingsgebied als categorie I, maar bovendien ook voor structurele herstellingen van beton.
Hieronder wordt verstaan dat door de herstelling het draagvermogen van het betrokken element weer wordt
hersteld of toeneemt.

Categorie III

Zelfde toepassingsgebied als voor categorie II, maar waarbij bijzondere eisen worden gesteld op het gebied
van mechanische sterkte en/of duurzaamheid, met uitsluiting evenwel van mortels die aan mechanische
afslijting onderhevig zijn.

Categorie IV

Zelfde toepassingsgebied als voor de categorieën II of III, maar bovendien rechtstreeks onderhevig aan
mechanische afslijting (vb. voor het herstellen van wegenbeton, industrievloeren, ...). Dergelijke mortels
kunnen bijkomende bestanddelen bevatten (vb. staalvezels of kunststofvezels).

OPMERKING

De mortels van de categorieën III en IV zijn niet uitsluitend bestemd voor herstellingswerken.
Ze kunnen ook in nieuwe constructies toegepast worden.
De eisen voor de categorieën III en IV zijn niet opgenomen in dit document. De ontwerper legt in het bijzonder
bestek, op basis van de voorschriften voor categorie II, de bijkomende eisen vast waaraan deze producten
moeten voldoen.
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3.2 Dikte van de herstelmortels

- Nominale laagdikte

De nominale laagdikte wordt door de producent bepaald.

- Minimale laagdikte

De minimale dikte wordt door de producent bepaald. Zij mag niet kleiner zijn dan 3 Dmax.

De dekking van de wapeningen met herstelmortel moet minstens 10 mm bedragen.

Indien het om één of andere reden niet mogelijk is een dekking op de wapeningen van minstens 10 mm te
realiseren, moet het herstellingssysteem aangepast worden zodanig dat de bescherming van de
wapeningen kan gegarandeerd worden met een kleinere dekking, bijvoorbeeld door het toepassen van een
aanvullende bekleding.
De vereisten voor dergelijk systeem zijn bepaald in de goedkeuringsleidraad G0011 : "Bescherming van de
wapening in geval van depassivatie door carbonatatie bij een dekking van minder dan 10 mm".

- Maximale dikte per laag

De maximale laagdikte is bepaald door de producent. Het aanbrengen van mortellagen groter dan de
maximale laagdikte wordt niet toegelaten, behalve in zeer lokale zones.

NOTA De maximale laagdikte is in het algemeen in de orde van 10 Dmax.

3.3 Helling van de drager

De goedkeuring heeft betrekking op alle mogelijke hellingen (drager horizontaal, verticaal en tegen het
plafond).

Ingeval de toepassingsdomeinen beperkter zijn, worden de vereisten betreffende de verwerkbaarheidsproef
overeenkomstig aangepast (zie 4.1.1).

De beschouwingen opgenomen in 3.2. laten toe de maximale diktes te bepalen van de in één keer aan te
brengen laag tegen het plafond (tp), verticaal (tv) en horizontaal (onder de hand)(th).

3.4 Textuurklassen

In functie van de ruwheid van de drager definieert men 3 textuurklassen :

- glad: ruwheidsindex kleiner dan 0,2 mm;
- gezandstraald: ruwheidsindex begrepen tussen 0,2 mm en 0,5 mm;
- ruw: ruwheidsindex groter dan 0,5 mm.

De ruwheidsindex wordt gemeten volgens 7.2 van de pr EN 1766 "Products and systems for the protection
and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing".

4 Kwaliteitsregels

4.1 Algemene vereisten

4.1.1 Verwerkbaarheid

De mortel moet kunnen aangebracht worden op een betonnen drager in de volgende omstandigheden:

- Bij 5°C en meer dan 90 % RV, wordt de mortel aangebracht met de maximale dikte. Lagere temperaturen
kunnen worden voorzien op vraag van de producent.

- Bij de hoogste door de producent voorziene temperaturen en bij (50 � 10) % RV, wordt de mortel
aangebracht bij nominale dikte.

NOTA De hoogste temperaturen kunnen niet lager zijn dan 25°C.
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De mortel wordt als verwerkbaar beschouwd als aan volgende criteria voldaan is:

Criterium voor de effenheid

De effenheid moet zodanig zijn dat de oneffenheden niet meer dan 2 mm bedragen over een afstand van 500
mm, zowel in langs- als in dwarsrichting.

NOTA     De oneffenheden worden gemeten met een regel van 10 mm breedte en diktemeters van 30 mm breedte op een zodanige wijze
dat er geen rekening gehouden wordt met onregelmatigheden van de textuur.

Criterium voor de continuïteit

Op ouderdom van 28 dagen mag het oppervlak van de mortel geen scheuren vertonen.

Criterium voor de hechtsterkte

De gemiddelde hechtsterkte A28 van de mortel, en de individuele waarden Ai28, gemeten na 28 dagen,
moeten voldoen aan volgende vereisten:

Categorie I

A28   �   1,5 N/mm²  =  A28s
Ai28   �   1,2 N/mm² =  Ai28s

Categorie II

A28   �    2,0 N/mm²  = A28s
Ai28  �    1,6 N/mm²  =  Ai28s

Voor diktes in één keer aangebracht tot 20 mm, gelden dezelfde hechtsterkten. Voor groter aangebrachte
diktes in één laag wordt een maximale vermindering van 10 % toegestaan om rekening te houden met het
effect van de dikte van de mortel op de breukspanning.

Aan deze criteria moet voldaan zijn, ongeacht de wijze van aanbrengen (manueel of door spuiten).

Wanneer de producent de goedkeuring wenst te beperken tot toepassingen tegen een verticaal of horizontaal
vlak ( onder de hand), dan moeten de vereisten i.v.m de verwerkbaarheid vervuld worden bij de meest
ongunstigste omstandigheden vlg. het hiernavermelde schema: zijnde,

tp        de maximale dikte voor toepassing tegen het plafond;
tv       de maximale dikte voor toepassing tegen een verticaal vlak;
th       de maximale dikte voor toepassing horizontaal onder de hand.

Indien aan de criteria voor de verwerkbaarheid is voldaan bij toepassing tegen het plafond, dan is

tv  = th = tp

Indien aan de criteria voor de verwerkbaarheid is voldaan bij toepassing tegen verticaal vlak, dan is

th = tv

OPMERKING

Het getal 28 volgend op A betekent dat de proef uitgevoerd wordt op 28 dagen.
De toevoeging s betekent dat het gespecificeerde waarden betreft.
(Proef: zie 6.2)
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4.1.2 Hechtsterkte

De gemiddelde hechtsterkte A28 van de mortel, en de individuele waarden Ai28, gemeten na 28 dagen,
moeten voldoen aan de eisen van bij 4.1.1, criterium voor de hechtsterkte.

NOTA De producten die voldaan hebben aan de criteria van de verwerkbaarheidsproef (4.1.1) moeten niet getest worden.

(Proef: zie 6.3)

4.1.3 Buigtrek- en druksterkte

Deze vereisten zijn enkel van toepassing voor herstelmortels.
De buigtreksterkte �f en de druksterkte �c gemeten na 7 en 28 dagen moeten voldoen aan volgende vereisten:

Categorie I

�f 7: ten titel van informatie en identificatie
�f 28    �   7,0 N/mm² = �f 28s (voor mortels verwerkt zonder aanhechtingslaag)

�c 7: ten titel van informatie en identificatie
�c 28   �   30,0 N/mm² = �c 28s

Categorie II

�f : ten titel van informatie en identificatie
�f 28   �  8,0 N/mm² = �f 28s (voor mortels verwerkt zonder aanhechtingslaag)

�c 7 : ten titel van informatie en identificatie
�c 28   �  40,0 N/mm² = �c 28s

De waarden bekomen na andere bewaartijden worden gegeven ten titel van inlichting.

NOTA 1    De resultaten van reeds uitgevoerde proeven op prisma's bereid bij 25 °C en 7 dagen bewaard bij 20 °C / 90 % RV of  7 dagen
bij 20 °C / 90 % RV en 21 dagen bij 20 °C / 60 % RV kunnen in beschouwing genomen worden.

NOTA 2    De vereisten met betrekking tot de buigtreksterkte zijn verantwoord door het feit dat voor herstelmortels op basis van
hydraulische bindmiddelen de ervaring aangetoond heeft dat de hechtsterktecapaciteiten in relatie staan met de cohesie van de mortel.

OPMERKING

Het getal 7 en 28 volgend op � betekent dat de proef is uitgevoerd op 7 en 28 dagen;
De toevoeging s betekent dat het een gespecificeerde waarde betreft.

(Proeven: zie 6.4)

4.1.4 Chloridengehalte

Het chloridengehalte bedraagt maximum 0,05 % van de massa droge verharde mortel.

NOTA    De reeds uitgevoerde proefresultaten volgens NBN B15-250 kunnen in beschouwing genomen worden.

(Proef: zie 6.5)

4.1.5 Capillaire absorptiecoëfficiënt

De capillaire absorptiecoëfficiënt moet kleiner zijn dan 0,5 kg.m-2 � h-0,5.

(Proef: zie 6.6)
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4.1.6 Bestandheid tegen vorst-dooicycli

Na 50 vorst-dooicycli moeten de hechtingswaarden aan de criteria van 4.1.1, criteria voor de hechtsterkte
beantwoorden.

Daarbij moeten de gemiddelde waarde en de individuele waarden voldoen aan minimum 80 % van de
bekomen waarden van de oorspronkelijke staat.

NOTA    De reeds gerealiseerde proefresultaten na 1 jaar natuurlijke veroudering en 14 vorst-dooicycli volgens NBN B05-203 kunnen in
beschouwing genomen worden.

(Proef: zie 6.7)

4.1.7 Identificatie

De herstelmortel en de eventuele aanhechtingslaag moeten geïdentificeerd worden teneinde te kunnen
overgaan tot de controle van de productieopvolging en / of om later, met een beperkt proefprogramma, te
kunnen verifiëren of het op de bouwplaats geleverde product identiek is aan datgene dat het volledige
programma ondergaan heeft voor de goedkeuring.

De proeven en de maximaal toegelaten afwijkingen zijn opgenomen in 6.10.

4.2 Specifieke vereisten

4.2.1 Bestandheid tegen dooizouten

Het gemiddeld cumulatief massaverlies van de 3 proefstukken bedraagt maximaal 0,4 mg/mm².

Indien hieraan niet voldaan wordt (of wanneer de proef niet werd uitgevoerd), en aan alle andere algemene
eisen wel, dan wordt aan de mortel een goedkeuring verleend.

Het toepassingsdomein van de mortel wordt dan evenwel beperkt tot betonconstructies die vallen onder
blootstellingsklasse: vochtige omgeving, blootgesteld aan vorst, maar zonder contact met dooizouten of
zeewater.

NOTA    De reeds gerealiseerde proeven na 25 cycli volgens de ontwerpnorm ISO/DIS 4846.2 kunnen in beschouwing genomen worden.

(Proeven: zie 6.8)

4.2.2 Bestandheid tegen carbonatatie

Deze vereiste is enkel van toepassing voor herstelmortels.
De diepte van de carbonatatie in de prisma's van de herstelmortel mag niet meer bedragen dan deze van het
referentiebeton.

Indien aan die vereiste niet voldaan wordt (of als de proef niet werd uitgevoerd) en aan alle algemene
vereisten wel, dan mag de mortel aangewend worden voor zover een aanvullende beschermingslaag wordt
aangebracht.

NOTA De reeds uitgevoerde proefresultaten volgens de pr EN 13295, maar met een concentratie van CO2 van 10 % en voor dewelke
de carbonatatiediepte kleiner was dan de helft van de carbonatiediepte van de referentieprisma's (gestandaardiseerde mortel volgens de
norm EN 196- Deel I met cement CEM I 42,5) kunnen in beschouwing genomen worden.

(Proeven: zie 6.9)
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4.2.3 Eisen in geval van gebruik van egaliseermortels als bescherming- en/of afdichtingslaag

Indien de egaliseermortel een complementaire functie heeft van bescherming van het onderliggend beton
tegen fysico-chemische aantasting van de omgeving, en /of hem af te dichten, moet hij voldoen aan specifieke
eisen naast de algemene eisen.

Deze eisen hangen af van de specifieke eigenschappen van de door de producent ontwikkelde mortel.

In principe zijn dezelfde eisen als deze voorzien in de leidraden m.b.t. (dunne) beschermingsbekledingen van
toepassing.

Het betreft bijvoorbeeld eisen met betrekking tot :

- de CO2- en waterdampdiffusieweerstand in geval van bescherming tegen atmosferische elementen;
- de waterafdichting in geval van een afdichtingslaag;
- de weerstand tegen chemische producten.

Voor de beschrijving van de proeven wordt verwezen naar de betreffende leidraden van
beschermingsbekledingen. Het kan nochtans nodig zijn de voorziene proefmethoden voor de dunne
beschermingsbekledingen aan te passen voor de evaluatie van zekere specifieke eigenschappen van
egaliseermortels.

4.3 Verenigbaarheid tussen herstel- en egaliseermortels

De verenigbaarheid tussen herstel- en egaliseermortels wordt gemeten door een hechtproef.

De gemiddelde hechtsterkte A28 (m/m) van de egaliseermortel op de herstelmortel en de individuele waarden
Ai28 (m/m), gemeten na 28 dagen, moeten voldoen aan de hiernavolgende vereisten:

A28 (m/m) � 1,5 N/mm2 = A28 (m/m) s
Ai28 (m/m) � 1,2 N/mm2 = Ai28 (m/m) s

OPMERKING

De letters (m/m) volgend op A betekenen dat het gaat over de hechting van de egaliseermortel aan de
herstelmortel.

(Proef: zie 6.10)

4.4 Inhoud van de verpakkingen

Het netto gewicht van de bestanddelen mag niet meer dan +2%, -1% afwijken van de door de producent
opgegeven waarden.

5 Beschrijving van de werken en het aanbrengen van de producten

5.1 Algemene beschouwingen

De voorbereiding van het te herstellen oppervlak en wapening is afhankelijk van de toestand van de
constructie (carbonatatiegraad, corrosie van wapening, dekking, afbrokkelingen, chloridengehalte,...) en van
de keuze van de herstelmethode (lokale herstellingen al dan niet aangevuld met een algemene overlaging met
herstelmortel of een beschermingsbekleding op het volledige betonoppervlak).

De algemene principes zijn de volgende :

- Voorafgaandelijk worden de te herstellen zones gesondeerd. Alle plaatsen waar het oppervlak gebreken of
beschadigingen vertoont, worden aangeduid, evenals de hol klinkende plaatsen en de plaatsen waar de
deklaag een zeer slechte mechanische kwaliteit heeft (afgebrokkeld, verzand,…)
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- Na akkoord van de opdrachtgever of zijn afgevaardigde omtrent de aldus aangeduide plaatsen, worden
deze afgebakend door een zaagsnede van minstens 5 mm diep, loodrecht op het betonoppervlak,
verlopend volgens een veelhoeklijn. In geval dat Dmax � 2 mm zal de diepte van de zaagsnede minimaal
gelijk zijn aan 3 Dmax.

- Binnen de afgebakende zones worden alle niet hechtende delen en het minderwaardig beton verwijderd tot
op het gezonde beton, met een minimum diepte van 5 mm (minstens 3 Dmax indien Dmax � 2 mm).
Het verwijderen gebeurt in principe met de luchtdrukhamer. Het vlamstralen is niet toegestaan.
Abrupte overgangen in dikte van de aan te brengen laag herstelmortel worden vermeden.
De diepte tot waarop het beton moet verwijderd worden in de omgeving van de wapeningen ingeval van
depassivering door carbonatatie, wordt verder nader toegelicht.

- Na de behandeling bezit de ondergrond een oppervlaktehechtsterkte die tenminste overeenkomt met de
vereiste hechtsterkte voor de herstelmortel.
Indien dit niet haalbaar blijkt voor het beton van de te herstellen constructie, moet de oppervlaktecohesie
ten minste gelijk zijn aan de treksterkte van het beton.

- Vervolgens gritstraalt men de te herstellen zones voor het verwijderen van olie, vet, cementmelk, en alle
slecht hechtende granulaten, voor het bekomen van een voldoende ruwheid om een goede hechting van
de herstelmortel te verzekeren en met tenminste een ruwheid zoals deze voorzien in de ATG.
De vrijgekomen wapening wordt degelijk ontroest tot een graad zoals voorzien in de ATG.
Hierna worden de te herstellen zones degelijk ontstoft door middel van olievrije perslucht.
Andere technieken kunnen toegestaan worden mits goedkeuring door de opdrachtgever, op voorwaarde
dat ze een technisch evenwaardig resultaat opleveren (vb. hydromechanische methode met water onder
zeer hoge druk, ...).

- Hierna wordt beschreven in welke gevallen een beschermingsbekleding op de blootgelegde
wapeningsstaven moet aangebracht worden.
Die bekleding gebeurt met het product dat deel uitmaakt van het goedgekeurde betonherstellingssysteem
en volgens de aanduidingen in de ATG.

In ieder geval moet er bij de fasering van de herstellingswerken rekening mee gehouden worden dat er op
geen enkel ogenblik een risico mag ontstaan voor het draagvermogen van het te herstellen element (bv. door
een belangrijke vermindering van de doorsnede, door uitknikken van gedrukte wapening, ...).

5.2 Bescherming van de wapening ingeval van depassivering door carbonatatie

Algemene beschouwingen:

De hierna beschreven aanbevelingen betreffen schade veroorzaakt door corrosie van de wapening ten
gevolge van een ontoereikende dekking en/of carbonatatie van het beton.

In geval de corrosie veroorzaakt wordt door een overmaat aan chloriden moet een specifieke
interventiemethode voorgesteld worden, met akkoord van de opdrachtgever.

5.2.1 Zonder gebruik van een aanvullende beschermingsbekleding op het betonoppervlak

5.2.1.1 Zonder algemene overlaging met herstelmortel

In geval de wapening zich bevindt in een gecarbonateerde zone en er gevaar is voor corrosie, dan is de
algemene regel dat het beton in de omgeving van de wapening verwijderd wordt tot in de niet
gecarbonateerde zone.

Om een degelijke dekking te realiseren, kan het nodig zijn het beton dieper uit te breken.

De hiernavolgende figuren verduidelijken één en ander.
Ze moeten in de volgende geest begrepen worden:

- indien de omtrek van de wapening zich grotendeels in de niet gecarbonateerde zone bevindt, dan moet de
wapening niet volledig vrijgemaakt worden;

- indien de omtrek van de wapening zich grotendeels in de gecarbonateerde zone bevindt, dan moet de
wapening volledig vrijgemaakt worden.
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Wanneer de wapening in langsrichting overgaat van een gecarbonateerde zone in een niet gecarbonateerde
zone, gebeurt het verwijderen tot in de niet gecarbonateerde zone over een lengte gelijk aan de diameter van
de wapening, met een minimum van 20 mm.

Zij d = carbonatatiediepte (mm) gemeten vanaf het oorspronkelijk oppervlak van het beton;
c = oorspronkelijke dekking (mm);
� = nominale diameter van de wapening (mm);
rd = minimale diepte van het te verwijderen beton (mm);
rw = minimale breedte van het te verwijderen beton (mm).

Legende voor alle figuren:

oorspronkelijk betonoppervlak

carbonatatiefront

minimale uitbreekgrens

gecorrodeerd staaloppervlak

grens betonafbrokkeling

wapening

herstelmortel

anti-corrosiebescherming op staal

beschermingsbekleding op beton
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a) dekking � 20 mm

- indien d < c + �/2
dan is rd = c + �/2

rw = 20 + � + 20

(Zie Figuur 1)

Figuur 1
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- indien c + �/2  � d �  c + � + 10

dan is rd = c + � + 10 en c + � + 4Dmax
rw = 3 x � met min. 20 + � + 20

(Zie Figuur 2)

Figuur 2
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- indien d > c + � + 10

dan is rd = d met min. c + � + 20
rw = 3 x � met min. 20 + � + 20

Indien dit eerder theoretisch geval zich in de te herstellen constructie voordoet moet nagezien worden
of een andere saneringsmethode niet aan te raden is (vb. met een overlaging of een
beschermingsbekleding).

b) 10 mm < dekking < 20 mm

In dat geval is het aanbrengen van een anti-corrosiebescherming op de volledige omtrek van de wapening
verplicht. Het is immers mogelijk dat de depassiverende eigenschappen van de herstelmortels
ontoereikend zijn.
Het beton moet voldoende diep en breed verwijderd worden in geval van d � c.

Dan is het nodig dat:

rd = c + � +10 en c +  � + 4 Dmax
rw = 20 + � + 20

(Zie Figuur 3)

Figuur 3

c) dekking < 10 mm

In dat geval kan geen duurzame herstelling uitgevoerd worden, zelfs met een anti-corrosiebescherming op
de wapening.
Men moet opteren voor een ander herstellingssysteem, bijvoorbeeld met een algemene overlaging met
herstelmortel of met een aanvullende beschermingsbekleding op het gehele oppervlak.
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5.2.1.2 Met een algemene overlaging van herstelmortel

Wanneer het totale betonoppervlak bedekt wordt met een laag herstelmortel met een dikte van minstens
20 mm (ten opzichte van het oorspronkelijk betonoppervlak), dan kan het verwijderen van het beton beperkt
worden tot het eenvoudig vrijmaken van de wapening waar er zich afbrokkelingen voordoen.

Het beton moet verwijderd worden tot halverwege de wapening indien de corrosie niet dieper reikt dan tot
halverwege de wapening. Indien daarentegen de corrosie dieper reikt dan moet het beton verwijderd worden
tot minstens c +  � + 10 en c +  � + 4 Dmax.

De minimale breedte van het te verwijderen beton bedraagt 20 + � + 20.

Het aanbrengen van een anti-corrosiebescherming is niet verplicht.

(Zie Figuren 4 en 5)

Figuur 4 Figuur 5

Wanneer het totale betonoppervlak bedekt wordt met een laag herstelmortel met een dikte van 5 tot 20 mm,
dan zijn dezelfde principes voor het verwijderen van het beton van toepassing als zonder algemene
overlaging. Het aanbrengen van een anti-corrosiebescherming is alleen verplicht als de nieuwe dekking
kleiner is dan 20 mm.

c
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5.2.2 Met gebruik van een aanvullende beschermingsbekleding op het betonoppervlak

Wanneer het totale betonoppervlak bedekt wordt met een beschermingsbekleding, dan kan het verwijderen
van het beton beperkt worden tot het eenvoudig vrijmaken van de wapening waar er zich afbrokkelingen
voordoen.

Het verwijderen van het beton moet in de diepte reiken tot halverwege de wapening indien de corrosie niet
dieper reikt dan tot halverwege de wapening. Indien de corrosie dieper reikt dan wordt het beton verwijderd tot
minstens c + � + 10 en c + � + 4 Dmax.

De minimale breedte bedraagt 20 + � + 20.

Het aanbrengen van een anti-corrosiebescherming op de wapening is niet verplicht indien de dekking meer
bedraagt dan 10 mm.

(Zie Figuren 6 en 7)

Figuur 6 Figuur 7
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Indien de dekking 10 mm of minder bedraagt dan is het aanbrengen van een anti-corrosiebescherming
rondom de wapening verplicht. De diepte van het te verwijderen beton bedraagt tenminste c + � + 10, de
uitbreekbreedte 20 + � + 20.

(Zie Figuur 8)

Figuur 8

5.3 Aanbrengen van de mortel

- De mortel wordt aangebracht volgens de beschrijving in de ATG.

- Het voorbereide betonoppervlak wordt tenminste 2 uren voor het aanbrengen van de herstelmortel
voldoende bevochtigd. Tijdens het aanbrengen van de mortel moet het betonoppervlak vochtig zijn maar
mag geen glanzend aspect vertonen ( geen waterfilm op het oppervlak).

- Het aanbrengen van de mortel mag niet geschieden buiten de grenswaarden voor de temperatuur vermeld
in de ATG. In het algemeen, tenzij anders vermeld door de producent, mag de temperatuur niet lager zijn
dan 5°C en niet hoger dan 25°C.

- Het onderverdelen van de verpakking is enkel toegelaten in het geval dat de aannemer voorafgaandelijk
overgaat tot de homogenisatie van de verpakking en dat hij beschikt over precisiebalansen op de werf om
tot op minimum 0,5 % van het gewicht te wegen.

- De dikte van de mortel mag de maximale dikte voorzien in de ATG niet overschrijden, tenzij op zeer lokale
zones. Een aanvullende laag mag pas aangebracht worden na verharding, ttz na het einde van de binding.

- Na het aanbrengen van de mortel wordt die op een geëigende manier beschermd teneinde vochtverlies
door verdamping tegen te gaan, bv. door middel van een geschikt nabehandelingsproduct. Indien het
aanbrengen van een nabehandelingsproduct in de ATG is gespecificeerd (voor een egalisatiemortel),
moeten de voorziene voorwaarden in de ATG worden nageleefd (type, verwerkingshoeveelheid,…).

- Bij verwerking van een egalisatiemortel op een herstelmortel dient de herstelmortel een getextureerd
oppervlak te vertonen teneinde de hechting van de egalisatiemortel te verbeteren.
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6 Beschrijving van de proeven

6.1 Drager, bewaringsvoorwaarden van dragers en proefstukken, voorbereiding van de dragers en
maken van proefstukken

6.1.1 Drager

De mortel wordt aangebracht op een drager van het type MC (0,40) volgens de pr EN 1766: "Products and
systems for the protection and repair of concrete structure - Test methods - Reference concretes for testing".
De drager wordt voorafgaandelijk gezandstraald (bekistingsbodem) op zodanige wijze dat de cementmelk
wordt verwijderd en een klasse van textuur "gezandstraald" bekomen wordt (zie 3.4).
Op vraag van de producent kan het aanbrengen gerealiseerd worden op andere textuurklassen, wat
opgenomen zal worden in het proefverslag en de tekst van de ATG.
De oppervlaktecohesie bedraagt minimum 3,5 N/mm².
De drager wordt ontstoft voor gebruik.

6.1.2 Bewaring van de dragers

De dragers worden bewaard zoals beschreven in 6.5 van de pr EN 1766 "Products and systems for the
protection and repair of concrete structure - Test methods - Reference concretes for testing", te weten:

- 24 u in de bekisting bij een temperatuur van (21 � 2)°C, hetzij beschermd onder een polyethyleenfolie,
hetzij bij een RV groter of gelijk aan 95 %;

- na ontkisting, 27 dagen onder water bij (21 � 2)°C; een klimaatkamer is eveneens toegestaan;

- vervolgens, en complementair aan de vereisten van de pr EN 1766, minimum 28 dagen in normale
laboratoriumomstandigheden van (21 � 2)°C en (60 � 10) % RV.
Deze duur is minimum 3 maanden voor platen van 1000 mm � 500 mm � 100 mm.

6.1.3 Voorbereiden van de dragers

Tenzij andere voorschriften van de producent of in de goedkeuringsleidraad wordt het aanbrengen van de
mortel en in voorkomend geval de aanhechtingslaag uitgevoerd op een voorbereide drager zoals volgt:

- 7 dagen ondergedompeld bij (21 � 2)°C;
-   uitlekken van het oppervlak door rechtopplaatsing gedurende 30 min.

6.1.4 Maken van de proefstukken

De proefstukken worden gemaakt zoals beschreven in de paragraven 6.2 tot 6.11, rekening houdend met
volgende voorschriften:
-in het geval dat de producent voorziet dat het gehalte aan aanmaakvloeistof (polymeeremulsie of water in
geval van monocomponenten) kan variëren tussen 2 bepaalde waarden, dan zal de mortel bereid worden met
de maximale dosis aan vloeistof.
-in het geval dat een aanhechtingslaag voorzien is, is de tijd tussen het aanbrengen van de aanhechtingslaag
en de mortel de maximale tijd voorzien door de producent.

6.1.5 Bewaring van de proefstukken

De bewaringsomstandigheden zijn de volgende:

-    voor CC mortels: 24 u in bekisting bedekt met een plastiekfolie, daarna,
na ontkisting, 27 dagen onder water bij (21 � 2)°C

- voor PCC mortels: 24 u in bekisting bedekt met een plastiekfolie
na ontkisting, 48 u ingepakt in plastiekfolie
daarna, 25 dagen bij (21 � 2)°C en ( 60 � 10) % RV.
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6.2 Verwerkbaarheid

Drager en helling van de drager

De mortel wordt aangebracht op een betonplaat van minimum 1000 mm � 500 mm � 100 mm.

In principe wordt het aanbrengen uitgevoerd op platen tegen het plafond bevestigd en in verticale positie. In dit
geval wordt de plaat geplaatst op 2 steunen onder een hoek van maximum 5 cm breedte zodanig dat deze
zich bevindt op minimum 10 cm van de grond en de mortel noch op de steunen noch op de grond kan
steunen.

NOTA    In het geval dat de aangebrachte dikte de 20 mm niet overschrijdt, kan de dikte van de drager verminderd worden tot 50 mm.

Het aanbrengen

Het aanbrengen vindt plaats in een klimaatkamer op twee platen die vooraf 48 uur bewaard worden in de
klimaatkamer onder de omstandigheden van de verwerking.

. plaat a nominale dikte voorzien door de producent, bij de hoogste grensvoorwaarden van temperatuur,
bij  (50 � 10) % RV (tijdens het aanbrengen kan de RV 50 % overschrijden). De te verwerken
producten worden voorafgaandelijk 48 u bewaard bij (21 � 2) °C.

. plaat b: maximale dikte voorzien door de producent, bij de laagste grensvoorwaarden van temperatuur,
en bij meer dan 90 % RV. De te verwerken producten worden voorafgaandelijk 48 u bewaard
onder deze voorwaarden.

De verwerker bereidt het te behandelen oppervlak voor volgens de procedure zoals deze voorzien is op de
werf, met respect voor het volgende:

- het bevochtigen van de oppervlakte wordt uitgevoerd maximum 2 u voor het aanbrengen;
- indien het aanbrengen van een aanhechtingslaag is voorzien, is de tijd tussen het aanbrengen van de

aanhechtingslaag en de mortel de maximale tijd voorzien door de producent.

In het geval dat de producent voorziet dat het gehalte aan aanmaakvloeistof (polymeeremulsie of water in
geval van monocomponenten) tussen twee bepaalde waarden kan variëren, wordt de mortel vervaardigd met
het maximale vloeistofgehalte. Indien de mortel niet kan toegepast worden in de voorziene verwerkings-
omstandigheden, mag een lager vloeistofgehalte toegepast worden. Dit lager vloeistofgehalte wordt dan
beschouwd als de maximaal toegestane hoeveelheid aanmaakvloeistof.

Het gebruik van geleidelatjes langsheen de lengteranden is toegestaan echter niet op de 2 breedteranden.

Het materieel dat gebruikt wordt tijdens het mengen en het aanbrengen van de mortel is hetzelfde als dit die
gebruikt wordt op de bouwplaats. Het maken van de mortel geschiedt vanuit volledige kits (het onderverdelen
is verboden). Het verwerken kan zowel manueel als door spuiten gebeuren.

De verwerker dient aan te tonen dat hij het werk zonder moeilijkheden aankan. De te bekleden oppervlakte
bedraagt minstens 900 mm x 400 mm.

Bijwerken van het oppervlak

Het bijwerken van het oppervlak, in het bijzonder wanneer het product werd aangebracht door spuiten, wordt
bepaald door de producent en/of de verwerker (geen bijwerken van de oppervlakte, afkrabbing, stucen,
gladstrijken, verdichten,…)

Iedere beschermingsmaatregel (fysische bescherming, aanbrengen van een nabehandelingsproduct,…) is
verboden (tenzij de proef wordt uitgevoerd op een egaliseermortel).

De ventilatie van de klimaatkamer wordt op een zodanige manier geregeld dat directe invloed op de
proefstukken vermeden wordt.
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Bewaring

7 dagen bij verwerkingsvoorwaarden
21 dagen bij (21 ± 2)°C en (60 ± 10) % RV.

Wanneer de morteldikte groter is dan 20 mm, wordt het proefstuk 3 maanden bewaard bij (21� 2) °C en (60 �
10) % RV.

Nemen van de proefstukken

Het nemen van proefstukken gebeurt door het boren van kernen met een diameter van 50 mm volgens Figuur
9 tijdens de laatste week van de voorgeschreven bewaring.

Meting van de effenheid

De effenheid wordt gemeten met een regel van 10 mm breedte en diktemeters van 30 mm breedte door
middel van onvervormbare rechte regels van 1 cm breedte en met diktekalibers van 3 cm diameter.

Dimensies in mm

Figuur 9 -Monstername uit het verwerkbaarheidsproefstuk (betonplaat b)

Legende

1 kern � 50
2 proefstuk 300 x 300
3 proefstuk 100 x 100
4 kern � 100

Hechtsterkte

De hechtsterkte wordt gemeten door een trekproef op de kernen 1 tot 6, geboord uit de twee platen.
Op de eindvlakken van de kernen worden metalen schijfjes gekleefd met een geschikt kleefmiddel.
Op 28 dagen ouderdom worden de proefstukken onderworpen aan een trekkracht, loodrecht op de gelijmde
oppervlakken, volgens beschrijving in punt 7 van de norm pr EN 1542: "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Pull off test".

Men noteert de breukspanning en het type breuk: in de mortel, in het contactvlak mortel / beton, in het beton,
enz...

Bij breuk in de lijm wordt het bekomen resultaat niet behouden en verricht het laboratorium een nieuwe reeks
proeven met een aangepaste lijm.
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Met de resultaten bekomt men:

- De gemiddelde waarde van de hechtsterkte op 28 dagen: A28.
De gemiddelde waarde wordt berekend uitgaande van 6 individuele waarden. Indien evenwel 1 individuele
waarde lager is dan de voorschriften, houdt men met deze waarde geen rekening en elimineert men ook de
hoogste waarde. Men beschouwt dan alleen de vier resterende waarden en hun gemiddelde.

- De individuele waarden van de hechtsterkte na 28 dagen: Ai28.

Verslag van de verwerkbaarheidsproef

Het verslag zal behalve de meetresultaten alle verwerkingsprocedures van de producten beschrijven, te
weten:

- voorbereiding van het oppervlak van de drager (bevochtiging, tussentijden,…);
- in geval van gebruik van een aanhechtingslaag:

bereiding van het mengsel, verbruik, wijze van aanbrengen, wachttijd,…
- bereiding van de mortel: dosering van de aanmaakvloeistof, type van menger, mengtijd,…
- beschrijving van het aanbrengen, alsook het gebruikte materieel.
- in voorkomend geval, het bijwerken van de oppervlakte.

NOTA In het algemeen wordt de plaat "a" tegen het plafond geplaatst; de nominale dikte wordt ook de maximale  toepasbare dikte
tegen het plafond. De plaat "b" wordt verticaal geplaatst. Andere alternatieven kunnen in de goedkeuring gevraagd worden (vb. een
grotere laagdikte tegen het plafond), wat inhoudt dat het aanbrengen op meerdere platen gebeurt.

6.3 Hechtsterkte

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de pr EN 1542: "Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test methods - Pull off test".

In het geval van bewaring onder water (mortels CC), worden de proefstukken minimum 168 u bij (21 � 2) °C
en (60 � 10)% RV bewaard voor het uitvoeren van de trekproef.

Het product wordt aangebracht bij de nominale dikte voorzien door de producent, in voorkomend geval met de
aanhechtingslaag, op een drager met gezandstraalde textuur en in vochtige toestand (tenzij andere indicatie
van de producent).

6.4 Buigtrek- en druksterkte en bepaling van de volumemassa

De bepaling van de volumemassa en de buigtrek- en druksterkte gebeuren op prisma's van
40 mm x 40 mm x 160 mm, zoals beschreven in de respectievelijke normen pr EN 12190: "Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive
strengh et NBN EN 196-1 (buigtreksterkte).

De proeven worden uitgevoerd na 7 en 28 dagen en op vraag van de producent bij andere ouderdoms- en/of
bewaringsvoorwaarden.

6.5 Chloridengehalte

Het chloridengehalte wordt gemeten zoals beschreven in de norm pr EN 1015-17: "Methods of test for mortars
for masonry - Part 17: Determination of chloride ion content".

6.6 Capillaire absorptiecoëfficiënt

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm pr EN 13057: "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of resistance of capillary
absorption".

Indien het product onderworpen is geweest aan de verwerkbaarheidsproef, kunnen de proefstukken genomen
worden van de plaat "b" (zie Figuur 9).

De proeven moeten uitgevoerd worden op een zaagvlak zodat de bovenste laag verwijderd is.

Het proefverslag zal de resultaten van de capillaire absorptiecoëfficiënt S, de coëfficiënt van de capillaire
absorptieweerstand R en de wateropnamekurven (kg/m2) in functie van de t1/2 (in h1/2) vermelden.
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6.7 Bestandheid tegen vorst-dooicycli

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm pr EN 13687-1: "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods -Determination of thermal compatibility - Part 1 :
Freeze - thaw cycling with de -icing salt immersion".

Het product wordt aangebracht bij de nominale dikte voorzien door de fabrikant, in voorkomend geval met de
aanhechtingslaag, op een drager met gezandstraalde textuur en in vochtige toestand (tenzij andere indicatie
van de producent).

Tegengesteld aan de specificaties van 6.1, zijn de ouderdomsvoorwaarden voor proefstukken op basis van
CC mortels: 6 dagen onder water, daarna 21 dagen bij (21 � 2)°C en (60 � 10) % RV.

De proefstukken worden minimum 72 u bewaard bij (21 � 2)°C en (60 � 10) % RV voor onderwerping aan de
trekproef.

Indien het product onderworpen is geweest aan de verwerkbaarheidsproef, kunnen de proefstukken genomen
worden van de plaat "b".
(zie Figuur 9).

6.8 Bestandheid tegen dooizouten

De proef wordt uitgevoerd op 3 proefstukken van 100 x100 mm, zoals beschreven in de technische nota
NTN 018 van PROBETON: "Proeven op beton - Weerstand tegen dooizouten"

Het product wordt aangebracht bij de nominale dikte voorzien door de producent, in voorkomend geval met de
aanhechtingslaag, op een drager met gezandstraalde textuur en in vochtige toestand (tenzij andere indicatie
van de producent).

Indien het product onderworpen is geweest aan de verwerkbaarheidsproef, kunnen de proefstukken genomen
worden van de plaat "b".
(zie Figuur 9).

6.9 Bestandheid tegen carbonatatie

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de pr EN 13295 "Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test Methods - Determination of resistence to carbonation".

6.10 Verenigbaarheid tussen herstel- en egaliseermortels

De verenigbaarheid tussen herstel- en egaliseermortels wordt geëvalueerd door een hechtsterkteproef.

De herstelmortel wordt voorafgaandelijk aangebracht op zijn nominale dikte op een betonplaat van 500 mm �
500 mm, met gezandstraalde textuur en in vochtige toestand ( tenzij andere indicatie van de producent).

Een betonplaat wordt bekleed met iedere herstelmortel uit het gamma van de producent, waarop een
egalisatiemortel kan aangebracht worden.

Het aanbrengen van de herstelmortel vindt plaats onder normale laboratoriumomstandigheden op een
verticale plaat.

Er wordt gebruik gemaakt van laterale kalibers.

De herstelmortel wordt effen gemaakt met behulp van een truweel, voorzien van een cellulaire rubberlaag.

De plaat voorzien van de herstelmortel wordt bewaard gedurende 7 dagen bij (21 � 2)°C en (60 � 10)% RV
(normale laboratoriumomstandigheden). De plaat wordt bedekt met een plasticfolie gedurende de eerste
3 dagen. Gedurende deze periode mag de plaat niet verplaatst worden.

Na 7 dagen wordt een laag egaliseermortel in zijn minimale door de producent voorziene dikte op de
herstelmortel aangebracht op een minimale oppervlakte van 400 mm � 400 mm.
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Het aanbrengen gebeurt op een verticale plaat, onder normale laboratoriumomstandigheden en
gebruikmakend van verticale kalibers. De verwerkingsprocedure is voor de rest identiek aan de
verwerkbaarheidsproef, in het voorkomend geval met aanhechtingslaag en nabehandelingsproduct.

De aldus beklede plaat wordt bewaard gedurende 28 dagen bij (21 � 2)°C en (60 � 10)% RV (normale
laboratoriumomstandigheden). De plaat wordt bedekt met een plasticfolie gedurende de eerste 3 dagen.
Gedurende deze periode mag de plaat niet verplaatst worden.

Er wordt op dezelfde manier gehandeld zoals beschreven bij 6.2 bij het nemen van 6 kernen ( ouderdom van
de egaliseermortel bij het boren begrepen tussen 21 en 28 dagen) en bij het uitvoeren van hechtingsproeven
(ouderdom van de egaliseermortel op 28 dagen) op iedere plaat bedekt met herstel- en egaliseermortel. De
breukspanning en het type breuk worden op analoge manier genoteerd: in de egaliseermortel, in het vlak
egaliseermortel / herstelmortel, in de herstelmortel, in het vlak herstelmortel / beton, in het beton, enz.

In het geval dat de breuk zich voordoet in de herstelmortel of in het vlak herstelmortel - beton bij lagere
spanningen dan vereist voor de hechting van herstelmortel (zie 4.1.1 en 4.1.2), wordt het aanbrengen van de
herstelmortel beschouwd als niet efficiënt. In dit geval worden de proeven hernomen.

6.11 Identificatie

6.11.1 Identificatie van de mortel

De identificatieproeven en de toleranties worden opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 - Identificatieproeven en de toleranties op mortel

Kenmerken Proefprocedures Toleranties (in % van de
referentiewaarden)

Op vloeibare component

  Drooggehalte (%)

  Volumemassa (g/cc)

  Gloeiverlies (%)
(in aanwezigheid van minerale
vulstoffen)

  Infraroodspectrum op de droogrest

EN 480-8

EN 480-7

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

pr EN 1767

� 5

� 5

� 5

De hoofdabsorptiebanden moeten
overeenstemmen in positie en
relatieve intensiteit

Op vaste component

  Korrelverdeling

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

  Bij doorval op 63 �

    Gloeiverlies (%) (NOTA 7)
    Onoplosbare rest in HCl (%) (NOTA 7)
    Infraroodspectrum (NOTA 2)

    Korrelverdeling laser (NOTA 7)

    Vezelgehalte (NOTA 3)

    Aard van de vezels (NOTA 4)

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

pr EN 12192-1

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

NBN B15-250
NBN B15-250
pr EN 1767

door zeving

verklaring producent

door extractie

 � 5 (NOTA 1)
	 0,063 mm: � 10 (NOTA 1)

� 1 (NOTA 1)

� 10
� 10

De hoofdabsorptiebanden moeten
overeenstemmen in positie en
relatieve intensiteit

Vergelijking van de krommes

� 10

� 10
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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 10 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.
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6.11.2 Identificatie van de aanhechtingslaag

De identificatieproeven en de toleranties worden opgenomen in tabel 2.

Tabel 2 - Identificatieproeven en de toleranties op aanhechtingslaag

Kenmerken Proefprocedures Toleranties (in % van de
referentiewaarden)

Op vloeibare component

  Drooggehalte (%)

  Infraroodspectrum op de droogrest

EN 480-8

pr EN 1767
� 15

De hoofdabsorptiebanden moeten
overeenstemmen in positie en
relatieve intensiteit

Op vaste component

  Korrelverdeling

  Onoplosbare rest in HCl (%)

  Infraroodspectrum (NOTA 2)

 Gloeiverlies (enkel bij monocomponent
producten) (%)

pr EN 12192-1

NBN B15-250

pr EN 1767

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

 � 5 (NOTA 1)
	 0,063 mm: � 10 (NOTA 1)

� 10

De hoofdabsorptiebanden moeten
overeenstemmen in positie en
relatieve intensiteit

� 1 (NOTA 1)

Op vers mengsel

  Verwerkbaarheid (NOTA 3)

  Bindingstijd

pr EN 13395

pr EN 13294
� 15

� 30
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 het polymeer na extractie in geval van PCC mortels;
- op de in water oplosbare stoffen indien het component geen polymeren bevat.

NOTA 3 proef enkel bij de producent uitgevoerd.

7 Aanbieding van de producten

De beschrijving van de producten is opgenomen in de technische fiches. Die vermelden alle gegevens
betreffende de verschillende producten of componenten, hun functie (aanhechtingslaag, herstelmortel of
egaliseermortel, beschermingsbekleding van de wapening) en hun verwerking.

De volgende informatie moet op de etiketten van de verpakkingen vermeld zijn:

- de naam van het product;
- de functie van het product (aanhechtingslaag, ...);
- het aantal componenten en de mengverhouding; bij monocomponenten, de waterdosering;
- de naam en het adres van de leverancier of producent, of het fabrieksmerk;
- de in één keer aan te brengen maximale laagdikte;
- het productienummer;
- de verpakkingsdatum, de bewaartijd;
- de stockeringsvoorschriften;
- de volgende gegevens betreffende het gebruik:

* procedure voor het mengen (materieel, duur);
* wanneer een aanhechtingslaag vereist is, moet dat expliciet vermeld worden;
* de praktische verwerkbaarheidstijd;

- het nummer en merk van de goedkeuring.
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8 Kwaliteitscontroles

Een product kan slechts een goedkeuring met certificaat krijgen indien zijn productie onderworpen is aan een
zelfcontrole door de producent en een externe controle door een onafhankelijke instelling, die erkend is door
de BUtgb.

De beschikkingen van het algemeen reglement voor de certificatie van producten die over een ATG
beschikken zijn van toepassing, tenzij tegenbericht in de tekst.

De bepalingen betreffende de controle zijn hierna beschreven.

NOTA 1 De aard en de frequentie van de hierna beschreven controles (interne en externe) moeten de controles niet vermeerderen die
uitgevoerd worden op eenzelfde component in het kader van een andere technische goedkeuring ATG. Voor de begrippen
component en element van een herstellingssysteem wordt verwezen naar 2.7 en 2.8.

NOTA 2  Bij een belangrijke vermindering of tijdelijke stopzetting van de productie, kan de controle-instelling de frequentie van de
bezoeken aanpassen, mits voorafgaandelijk akkoord van het uitvoerend bureau.

NOTA 3 Het schema van de hierna opgenomen (8.1.2 tot 8.1.4) zelfcontrole geeft het normale zelfcontroleschema weer. Deze kan
aangepast worden, eventueel na overleg met de producent, mits verantwoording van zijnentwege. De uiteindelijke beslissing
wordt door het uitvoerend bureau genomen.

8.1 Zelfcontrole in het productiebedrijf

8.1.1 Algemeenheden

De drie volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

- het bedrijfslaboratorium voert effectief 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 blijft en of de producten aan de

vereisten van de Goedkeuring beantwoorden.

8.1.2 Kwaliteitsbeheer van de grondstoffen en bestanddelen

Alle technische gegevens betreffende de grondstoffen, afkomstig van de leverancier of van de industriële
zelfcontrole, worden geregistreerd (cement, granulaten, polymeeremulsies, hulpstoffen, toevoegsels,
harsen, ...).
Gezien de verscheidenheid aan grondstoffen waaruit een component kan bestaan, wordt een lijst van uit te
voeren proeven opgesteld in functie van de scheikundige aard van de grondstof.

- Inerte minerale grondstoffen (granulaten):

- korrelverdeling;
- aard;
- vochtgehalte.

- Reactieve minerale grondstoffen (hydraulische bindmiddelen):

- chemische samenstelling (gehalte aan klinker, hoogovenslak, vliegas op basis van silicaatsteen, kalk,
SO3, chloriden);

- fijnheid;
- bindingstijd;
- mechanische sterkte na 28 dagen.

- Toevoegsels of polymeeremulsies:

- aard;
- zuiverheid;
- afmetingen van de micellen of fijnheid van het poeder;
- proef i.v.m. het moleculair gewicht.
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- Hulpstoffen:

- aard van de actieve component;
- zuiverheid;
- volumemassa.

- Vezels:

- aard;
- geometrische kenmerken.

- Minerale toevoegsels:

- aard;
- fijnheid;
- reactiviteit.

- Zuivere chemische producten:

- verklaring van de leverancier.

De technische gegevens moeten voor elk leverings- of productielot geleverd worden.
Een wijziging van de formulatie of de aard van de grondstoffen kan slechts aangebracht worden indien de
producent er zeker van is door middel van pertinente typeproeven dat de producteigenschappen, gedekt door
de ATG, niet zijn gewijzigd.
Indien deze wijziging een invloed heeft op de resultaten van de identificatieproeven, dan is de producent
gehouden de certificatie-instelling te informeren.
De producent moet een lijst opstellen van de grondstoffen en bestanddelen, met hun karakteristieken en de
toleranties op die karakteristieken, die deel kunnen uitmaken van de samenstelling van het (de) product(en),
gedekt door de ATG.

NOTA De evaluatie van het kwaliteitsbeheer van de grondstoffen en bestanddelen draagt bij tot de zekerheid dat de hierboven
vastgelegde procedures correct worden geïntegreerd. In voorkomend geval is de leverancier gehouden de praktische toepassing van
deze procedures te bewijzen. Teneinde de productiegeheimen te waarborgen, mogen de grondstoffen gecodeerd worden.

8.1.3 Beheer van de productietechnologie

De producent moet over voldoende en betekenisvolle middelen beschikken op de productieplaatsen (controle-
uitrustingen, personeel, instructies voor het personeel).

De controles op de productielijn hebben tot doel onmiddellijk afwijkingen vast te kunnen stellen die de
karakteristieken van het eindproduct kunnen beïnvloeden. De belangrijkheid van deze controles hangt
ondermeer af van de automatisatiegraad en de vereisten op de grondstoffen.

Deze controles, die het productieritme volgen, betreffen:

- de dosering van de verschillende grondstoffen;
- de regelbare parameters van de verschillende delen van de productielijn;
- eventueel de eigenschappen van het product tijdens of na beëindiging van het productieproces.

NOTA 1 In het algemeen moet de nauwkeurigheid van de dosering van grondstoffen kleiner of gelijk zijn aan 1% relatief.

NOTA 2 De respectievelijke doseringen van bepaalde grondstoffen (vb hulpstoffen) kunnen gewijzigd worden in functie van gemeten
karakteristieken op andere grondstoffen (vb cement). Het is passend deze procedures te documenteren.

8.1.4 Controle op componenten en eindproduct

Deze controle heeft tot doel de kwaliteit van de componenten en eindproducten te waarborgen conform deze
vereist in de goedkeuring en te beletten dat afgekeurde producten in de handel gebracht worden.

De Tabel 3 herneemt de lijst van uit te voeren controles.



G0007 (2002)
blz. 34/42

Hierbij dient te worden onderscheiden:

- uit te voeren proeven op ieder lot (proeven met gemiddelde frequentie)
- uit te voeren proeven bij het begin van de productiecampagne, en na iedere serie van 5 loten (proeven met

gemiddelde frequentie)
- uit te voeren proeven bij het begin van de productiecampagne (proeven met lage frequentie)

Definities

Lot: hoeveelheid van een component geproduceerd in één operatie, of gedurende een maximale duur van 8 u,
in geval van continue productie, en voor dewelke de samenstelling als uniform kan beschouwd worden.

Productiecampagne: hoeveelheid van een component geproduceerd gedurende een periode, voor dewelke de
lijn op een continue wijze geaffecteerd is met de productie van de component.

NOTA 1 De met hoge frequentie uitgevoerde proeven zijn gewoonlijk identificatieproeven. De proeven met lage frequentie zijn
prestatieproeven waarvan de resultaten niet ogenblikkelijk beschikbaar zijn maar die dienen om de conformiteit met de specificaties van
de ATG na te zien.

NOTA 2 Bepaalde proeven, opgenomen in de Tabel 3, kunnen ook uitgevoerd worden in het kader van de controle op de productielijn
voor zover dat de resultaten geregistreerd worden bij de controle op component en eindproduct.

8.1.5 Registratie en bewaring van de resultaten van de zelfcontrole

De resultaten van de zelfcontrole moeten geregistreerd worden. De registratie moet rekening houden met de
wijze van productie en van controle, volgens de automatisatiegraad.
De registratiedocumenten moeten ten minste 10 jaar bewaard worden.

Tabel 3 - Controle op component en eindproduct

Kenmerken
Proeven met hoge
frequentie (1/lot)

Proeven met
gemiddelde frequentie
(1 bij aanvang van de

productiecampagne en
per 5 loten)

Proeven met lage
frequentie (1 bij
aanvang van de

productiecampagne)

Op vaste component

Korrelverdeling

Gloeiverlies (of polymeergehalte
indien pertinent)

0

1

1

0

0

0

Op vloeibare component

Drooggehalte

Volumemassa (NOTA 1)

pH

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Op vers mengsel

Verwerkbaarheid (nota1)

Bindingstijd

Luchtgehalte (NOTA 2)

1

0

0

0

1

1

0

0

0

Op verhard mengsel

Buigtrek- druksterkte
(2 dagen, 7 dagen) (NOTA 1)

Hechtsterkte

0

0

0

0

1

1
NOTA 1 Niet van toepassing op aanhechtingslaag

NOTA 2 Vervangen door de volumemassa op aanhechtingslaag
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8.2 Toezicht door een controle-instelling onafhankelijk van de producent

8.2.1 Nazicht

8.2.1.1 Doel van de controles

De controles hebben tot doel de kwaliteit en de juistheid van de zelfcontrole te verzekeren.
Zij moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de regels van de goedkeuring.

8.2.1.2 Frequentie van de controlebezoeken

De frequentie van de controlebezoeken is voorzien in 8.4 van het algemeen reglement voor de certificatie van
producten of systemen onder ATG, behalve in geval van wijziging van een gecertificeerd product of in geval
van discontinue productie of stopzetting van de productie.

8.2.1.3 Aard van de controles

De controlebezoeken worden uitgevoerd in het kader van de periodieke controle van de FPC of in het kader
van de technische controle van het product.
Het kwaliteitsbeheer van de grondstoffen en bestanddelen en van de productietechnologie wordt
gecontroleerd tijdens de periodieke controle van de FPC.
Tijdens iedere technisch controlebezoek voert de afgevaardigde van de controle-instelling de opdrachten uit
die hieronder worden opgesomd. De lijst is niet limitatief.

- hij ziet de controleregisters en de registers van de componenten en het eindproduct na;
- hij woont tijdens zijn bezoek de metingen en controleproeven bij in het kader van de industriële

zelfcontrole;
- hij ziet na of de procedures correct zijn en of de bekomen resultaten vergelijkbaar zijn met deze bekomen

tijdens de zelfcontrole; indien dit niet het geval is, vraagt hij uitleg over de verschillen;
- hij controleert de opslagruimten en de verpakkingswijzen;
- hij verzekert zich over de correcte identificatie van de producten en de daarbijhorende documenten;
- hij controleert de correctieve maatregelen met betrekking tot de productie en volgt de uitvoering op van de

genomen beslissingen betreffende mogelijke sancties.

8.2.2 Lijst en frequentie van de externe controleproeven

De controle-instelling laat 2 maal per jaar een monsterneming uitvoeren bij de fabrikant (indien het product in
België vervaardigd wordt) of bij een verdeler in België (indien het product in het buitenland vervaardigd wordt),
om controleproeven in een extern laboratorium te laten uitvoeren, op kosten van de producent.

Deze controleproeven worden gekozen uit deze opgenomen in punt 6 van de goedkeuringsleidraad.

In het geval van een FPC van het type 1, is het aantal monsternames 4 per jaar (zie 8.4 van het algemeen
certificatiereglement voor producten onder ATG)

8.3 Algemene bepalingen voor de beoordeling van de industriële zelfcontrole en de externe
controle

Tenzij hierboven anders vermeld, zijn de proefmethoden voor de industriële zelfcontrole en de externe
controle alsook de vereisten en toegelaten afwijkingen in verhouding met de nominale waarde, bepaald in
hoofdstuk 6 van deze leidraad.
Indien dit niet het geval is, zal een correlatie opgesteld worden tussen de interne methodes en de
gespecificeerde methodes. Die bepaling gebeurt met producten van éénzelfde lot.

8.3.1 Beoordeling van de industriële zelfcontrole

De producent beoordeelt de resultaten van de identificatieproeven individueel.
Indien ze niet conform zijn, neemt men onmiddellijk een nieuw monster en herneemt men de proef op het
getuigedeel van het eerste monster én op het tweede monster.

Indien deze keer de twee resultaten conform zijn, aanvaardt hij het lot.
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Indien één van de twee resultaten nog steeds niet conform is, wordt het lot genoteerd in het non-
conformiteitenregister en verwijderd volgens de geldende regels.

8.3.2 Beoordeling van de externe controle

Indien de resultaten van de proeven uitgevoerd in een extern laboratorium 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 de laatste.
Die proeven worden uitgevoerd op het betwiste monster en op minstens nog een ander monster genomen in
situ door de controle-instelling.

Indien geen verklaring voor de niet-conformiteit kan gevonden worden, onderzoekt het uitvoerend bureau dit
geval. Dit bureau kan aan de gespecialiseerde groep voorstellen de goedkeuring voor een bepaalde periode
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 'systeem'certificaat van de producent, en de toe te passen procedure zal dezelfde zijn als voor een
producent zonder 'systeem'certificaat.

9 Inhoud van de goedkeuring

De technische goedkeuring zal als volgt gestructureerd worden:

§1 Onderwerp

Dit hoofdstuk beschrijft de functie of de klasse van mortel, bepaald in functie van:

- de categorie;
- de ruwheidsklasse van de drager;
- de helling van de drager;
- de bestandheid tegen dooizouten;
- de bestandheid tegen carbonatatie.

§2 Materialen

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende bestanddelen van het herstelmortel, t.t.z.:

- hun functie;
- de chemische familie;
- de aanbieding.

De nominale, minimale en maximale diktes (in overeenstemming met de waarden tp,tv en th) per mortellaag
worden bepaald.

§3 Korte beschrijving van de productie en commercialisatie

§4 Verwerking

Dit hoofdstuk verwijst naar:

- de noodzakelijkheid van een voorafgaande diagnose;
- de voorbereiding van de betonnen drager;
- de voorbereiding van de wapening;
- de extreme temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden voor de verwerking van de verschillende

elementen van het systeem;
- de bereidingswijze van het mengsel en de technieken voor het mengen van de verschillende producten;
- de verwerkingswijze van de verschillende producten (materieel, wachttijd na het mengen, aantal en dikte

van de lagen, ...) ;
- de te nemen maatregelen tijdens de uitharding;
- de beschrijving van het bijwerken van de oppervlakte in geval van spuiten.
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§5 Resultaten van de proeven

De technische goedkeuring vermeldt de resultaten van de proeven in relatie met de algemene en specifieke
eisen, met uitzondering van de resultaten van de identificatieproeven.

§6 Verpakking

De technische goedkeuring beschrijft:

- het type en het gewicht van de verpakkingen;
- de markering van de verpakkingen;
- de opslagvoorschriften.

NOTA 1 De beschermingsbekleding van de wapening zal in voorkomend geval in dezelfde ATG opgenomen worden.

NOTA 2 Indien de egaliseermortel als beschermingslaag en/of dichtingslaag kan gebruikt worden, zullen zijn eigenschappen het
voorwerp uitmaken van een afzonderlijke ATG.

10 Verloop van de goedkeuringsprocedure

In het algemeen verloopt de goedkeuringsprocedure als volgt:

- Voorafgaande studie betreffende de ontvankelijkheid van de aanvraag.

- Aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau.

- Opstelling van het proefprogramma door de verslaggever, gebaseerd op de goedkeuringsleidraad, de
toepassingsdomeinen beoogd door de aanvrager (zie 9.1) en eventuele andere eigenschappen, niet
voorzien in de leidraad.

- Voorstelling en bespreking van het proefprogramma in het uitvoerend bureau en eventuele oppuntstelling
met de aanvrager.

- Bezoek van de verslaggever aan het productiecentrum om kennis te nemen van de productiewijze en de
aard van de productiecontroles.
Nemen van proefmonsters.
Een gedeelte van de monsters wordt aan de producent bezorgd om het geheel van de proeven van de
zelfcontrole uit te voeren (met inbegrip van de volledige identificatie van de componenten).

- Uitvoering van de prestatieproeven in een extern laboratorium, gekozen in overleg met de aanvrager en
erkend door de BUtgb.

De resultaten van proeven, opgenomen in het door de aanvrager voorgelegd technisch dossier, mogen
overgenomen worden voor zover een door de BUtgb erkend laboratorium:

- de identificatieproeven voorzien in de leidraad heeft uitgevoerd op de werkelijk gebruikte componenten;
- toezicht heeft gehouden op de bereiding van de proefstukken in zijn  labo of ze zelf heeft bereid;
- de prestatieproeven in kwestie heeft uitgevoerd.

- Bij positieve resultaten, uitvoering van de identificatieproeven.

- Opstelling van een controle-overeenkomst.

- Voorstel van een ATG-ontwerp aan het uitvoerend bureau, vervolgens aan de gespecialiseerde groep.

OPMERKING

In het geval dat een aanvraag voor een goedkeuring is ingeleid, die slaat op meerdere producten bestemd om
een gamma aan korrelverdelingsklassen te dekken, zal het proefprogramma opgesteld worden zodat voor
iedere proef het product(en) geselecteerd wordt dat meest gevoelig is voor de beoogde belasting.
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In principe is zo'n aanvraag ontvankelijk wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

- De grondstoffen moeten van hetzelfde type zijn. Indien bepaalde grondstoffen van verschillende oorsprong
zijn, dan moet de producent aantonen dat de eigenschappen van het eindproduct identiek zijn.

- De korrelverdelingskrommen van het vaste skelet beantwoorden aan dezelfde korrelverdelingskromme
                 d
       Y= f (    )
                 D

De resultaten van niet in een extern labo uitgevoerde proeven moeten ter beschikking zijn bij de producent.
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Bijlage A

Beschermingsbekleding van wapening: eisen, proeven en certificatie

De huidige bijlage bevat de eisen voor beschermingsbekledingen van de wapening, en de beschrijving van de
hierop betrekking hebbende proeven.

A.1 Eisen

A.1.1 Dikte

De gemiddelde droge dikte op een horizontaal oppervlak zal in overeenstemming zijn met de technische
specificaties van de producent en zal de minimale waarde vastleggen voor toekomstig gebruik van het
bekledingssysteem, opgenomen in de ATG.

De residuele dikte op 10 mm van de bovenste rand van de in verticale positie gehouden plaat moet minimum
60 % van de gemeten dikte op een horizontale plaat hebben.

A.1.2 Bestandheid tegen alkaliën

Na veroudering mag geen enkele corrosie van de wapening of beschadiging van de bekleding worden
vastgesteld, buiten enkele plaatselijke roestsporen.

A.1.3 Hechting aan beton

De spanning om de beklede wapening over 0,1 mm te verplaatsen moet tenminste 80 % bedragen van de
gemeten spanning voor niet beklede wapening in het beton.

A.1.4 Bestandheid tegen veroudering

Na veroudering mag geen enkele corrosie van de wapening of beschadiging van de bekleding worden
vastgesteld, buiten enkele plaatselijke roestsporen.

Er mag geen vermeerdering van gelijkmatige roestvorming of groter dan 5 mm van de bekleding van de mortel
zijn.

A.2 Proeven

Voorafgaandelijke opmerking :

De te gebruiken herstelmortel gebruikt bij het vervaardigen van bepaalde proefstukken maakt deel uit van
hetzelfde herstelsysteem als dit voor de beschermbekleding.

A.2.1 Verwerkbaarheidsproef en maken van de proefstukken

A.2.1.1 Verwerkbaarheidsproef

Het product wordt toegepast onder genormaliseerde laboratoriumomstandigheden 
 (21 � 2)°C en
(60 � 10)% RV � op twee glasplaten van 150 mm � 150 mm.

De verse laagdikte bedraagt:

- 500 � voor de producten op basis van harsen;
- 1000 � voor de producten op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen.

Na toepassen wordt een van de platen verticaal geplaatst.
Na 24 h wordt de residuele dikte gemeten op een afstand van 10 mm van de bovenste zijde.



G0007 (2002)
blz. 40/42

A.2.1.2 Maken van de proefstukken

Dragers

De stalen dragers zijn samengesteld uit:

- 8 wapeningen van 200 mm lengte en � 16 mm, met het oog op de uitvoering van de proeven van 6.8.2 en
6.8.4.

- 2 wapeningen van 200 mm lengte en � 8 mm, en een plaat van 200 mm � 90 mm � 1,5 mm voor de
uitvoering van de proef beschreven in 6.8.4.

- 6 wapeningen van � 16 mm en van een voldoende lengte met het oog op de uitvoering van de proeven
van 6.8.3. De lengte van de wapeningen is aangepast aan het gebruikte trekdispositief van het
laboratorium.

Het staal is van het type:

- BE 500 S volgens NBN A24-302 of DE 500 BS volgens NBN A24-303 voor de wapeningen; zij zijn van het
type met verbeterde hechting, bevattende tenminste 2 rijen van sikkelvormige ribben.

- S 235 voor de plaat

Deze dragers in staal worden gezandstraald tot graad Sa 21/2"

Verwerking

De proefstukken worden gemaakt onder genormaliseerde laboratoriumomstandigheden 
 (21 � 2) °C en
(60 � 10) % RV �
De verwerkingshoeveelheid en wachttijd tussen lagen zijn conform aan de specificaties van de producent.
De specifeke toepassingsmodaliteiten voor elke proef zijn gedetailleerd bij 2.2, 2.3 en 2.4.

Bewaring

Bindmiddel op basis van reactieve harsen: 7 dagen bij (21 � 2) °C en (60 � 10) % RV.
Gemodificeerd hydraulisch bindmiddel: 28 dagen bij (21 � 2) °C en (60 � 10) % RV.

A.2.2 Bestandheid tegen alkaliën

Het product wordt toegepast op 6 wapeningen, � 16 mm en van 200 mm lengte.
De wapeningen worden vastgehouden in verticale positie en volledig ingestreken.
Na verharding worden 3 proefstukken bewaard gedurende 90 dagen in een oplossing van KOH 1N bij
(21 � 2) °C.
3 proefstukken worden bewaard in water.
Daarna worden de 6 proefstukken gedurende 120 uren onderworpen aan zoutnevel volgens de norm
DIN 50021.

A.2.3 Hechting aan beton

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in het document RILEM RC6 - 1978 "Bond test reinforcing steel -
2. Pull out test".

De proef wordt op volgende proefstukken uitgevoerd:

- wapening 16 mm niet bekleed (3 proeven);
- wapening 16 mm bekleed met de beschermlaag (3 proeven).

De betonsamenstelling is de volgende:

- rolgrind 4 mm - 14 mm: 1300kg.
- zand 0 mm - 2 mm: 660 kg.
- cement CEM I 42,5: 250 kg.
- water (W/C: 0,66): 165 kg.
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De 6 proefstukken voor de 'Pull out' proeven worden vervaardigd met hetzelfde betonmengsel.
Zij worden bewaard in een vochtige kamer.
De betonweerstand op het moment van de proef moet gelegen zijn tussen 26,5 en 33,5 N/mm2 (gemiddelde
van 3 kubussen met zijde van 150 of 158 mm).

A.2.4 Bestandheid tegen veroudering

Het product wordt toegepast:

- bij 2 wapeningen van � 16 mm;
- bij 2 wapeningen van � 8 mm;
- op een staalplaat

Na toepassing worden de wapeningen verticaal gehouden terwijl de plaat horizontaal wordt gehouden.
Indien een bestrooiing met minerale granulaten is voorzien, wordt deze uitgevoerd op een van de wapeningen
van iedere diameter en op een van de zijden van de staalplaat.
Na bewaring wordt een van de lengte-uiteinden van de staalplat afgeschuurd tot op het staal.
Daarna worden de wapeningen en de plaat in de herstelmortel geplaatst zoals weergegeven in Figuur 10.
Na bewaring wordt het zo bekomen proefstuk onderworpen aan volgende veroudering:

- 10 cycli volgens DIN 50017-KFW;
- 10 cycli volgens DIN 50018 (0,067 % SO2);
- 120 uren volgens DIN 50021.

Na verwijdering van de mortel onderzoekt men visueel de proefstukken. De eventuele voortgang van de
corrosie vanaf de afgeschuurde zone wordt eveneens gemeten.

Daarenboven meet men de dikte van de bekleding op het deel van de niet met minerale granulaten bestrooide
proefstukken
                                                                                                                                    Afmetingen in mm
                          Vooraanzicht                                                           Snede A-A

                                                                 Figuur 10

A.2.5 Identificatie

A.2.5.1 Bekledingen op basis van reactieve harsbindmiddelen

a) Infraroodspectrum op de 2 componenten

Het infraroodspectrum wordt geregistreerd na voorafgaandelijke afscheiding van pigmenten en vulstoffen
(door centrifuge) zoals beschreven in de norm NF P18-809.
Eis: de hoofdabsorptiebanden moeten overeenstemmen in plaats en relatieve intensiteit.

plaat
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b) Drooggehalte op de 2 componenten

Volgens de norm DIN 16945 4.8 (monster: 0,5 g in plaats van 5 g).
Maximale afwijking: � 15 % relatief ten opzichte van de referentiewaarden.

c) Volumemassa van het mengsel

Volgens de norm ISO 1675.
De volumemassa wordt gemeten op het mengsel na 3 min menging en 5 min bewaring bij 25 °C.
Maximale afwijking: � 5 % relatief ten opzichte van de referentiewaarden.

d) Droogtijd en / of uithardingstijd

Volgens de procedure bepaald door de producent.
Maximale afwijking: de tijd voor drogen en / of verharding moet van dezelfde grootte-orde zijn.
De toegelaten afwijkingen worden bepaald door de producent.

A.2.5.2 Bekleding op basis van hydraulische bindmiddelen

a) Op de poedercomponent

Gehalte aan onoplosbare stoffen in waterstofchloride.
Volgens de norm NBN B15-250.
Maximale afwijking: � 10 % relatief ten opzichte van de referentiewaarden.

Gloeiverlies bij 500°C
Maximale afwijking: � 10 % relatief ten opzichte van de referentiewaarden.

b) Op de vloeibare component

Infraroodspectrum op de droge reststof geregistreerd tussen 4000 en 400 cm-1

Eis: de hoofdabsorptiebanden moeten overeenstemmen in plaats en relatieve intensiteit

c)  Volumemassa van het mengsel

Volgens de norm ISO 1675.
De volumemassa wordt gemeten op een mengsel na 3 min menging en 5 min bewaring bij 25 °C.
Maximale afwijking: � 5 % relatief ten opzichte van de referentiewaarden.

d) Uithardingstijd

Volgens de procedure bepaald door de producent.
Maximale afwijking: de uithardingstijd moet van dezelfde grootte-orde zijn.
De toegelaten afwijkingen worden bepaald door de producent.

A.3 Certificatie

De beschermingsbekledingen van de wapening worden beschouwd als grondstoffen en de eisen voor de
zelfcontrole zijn deze beschreven in 8.1.2 van de leidraad.
De modaliteiten van de externe controleproeven zijn deze beschreven in 8.2.2 van de leidraad.


