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Voorafgaande nota

Het doel van deze goedkeuringsleidraad bestaat erin de eisen van toepassing te brengen uit de
pr EN 1504-2 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions,
requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete”.

Voor de producten die over een technische goedkeuring ATG beschikken, verleend op basis van de versie
van de goedkeuringsleidraad G0007 zoals die werd goedgekeurd door het Directiecomité "Burgerlijke
Bouwkunde" op 05.12.1995, is er voorzien om, bij het onderzoek van het dossier, de prestaties die reeds
gedekt zijn door de ATG op basis van de Europese (voor)normen, niet opnieuw te beoordelen. Desgevallend
is deze beschikking uitdrukkelijk vermeld in punt 5 “Kwaliteitsregels”. Zij is niet van toepassing op de
producten die niet genieten van een ATG op het ogenblik dat deze goedkeuringsleidraad gepubliceerd
wordt.

Dit document werd opgesteld op basis van de huidige versie van de pr EN 1504-2 en van de (voor)normen
waarnaar erin verwezen wordt. Bij aanpassing van de inhoud van deze voornormen zal de BUtgb zonodig
een addendum (of addenda) opstellen om met deze aanpassingen rekening te houden.

Voorafgaande opmerkingen

� Deze goedkeuringsleidraad vertoont leemtes op het vlak van bepaalde criteria of proefprocedures; deze
zullen verduidelijkt worden naarmate de CEN-werkzaamheden hierover vorderen.

� De goedkeuringsleidraad slaat niet :

- op de hydofobeermiddelen van betonoppervlakken

- op de anti-grafitti systemen
Indien echter een beschermingsbekleding voor beton daarenboven anti-grafitti kenmerken vertoont,
kan deze eigenschap geëvalueerd worden op vraag van de fabrikant.

- op de bekledingen ter afdichting en ter bescherming van betonoppervlakken in permanent of semi-
permanent contact met water. Deze maken het voorwerp uit van de goedkeuringsleidraad G0017.
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1 Onderwerp

Deze leidraad bepaalt :

- de fysische en technologische kenmerken die een bekleding moet vertonen om niet-ondergedompelde
structuren in zichtbeton te beschermen tegen atmosferische invloeden. De drager wordt niet door verkeer
belast. De dikte van de droge film is meestal niet groter dan 3 mm, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

- de voorwaarden waaraan de drager moet voldoen voordat de bekleding wordt aangebracht.

De leidraad is gebaseerd op de pr EN 1504-2 “Products and systems for the protection and repair of
concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface
protection systems for concrete”.

Ten opzichte van de eisen uit deze norm beschrijft de leidraad bovendien:

- de eisen en modaliteiten van een verwerkbaarheidsproef en een compatibiliteitsproef van de bekleding
met de herstelmortels;

- de eisen en de modaliteiten van een proef i.v.m. de verenigbaarheid met een afstrijklaag (zo nodig);
- de eisen en proefmodaliteiten voor de volgende eigenschappen : kleur, kleurstabiliteit, afwasbaarheid,

slijtvastheid, weerstand tegen micro-organismen, weerstand tegen graffiti;
- complementaire hechtingseisen voor de bekledingen op basis van reactieve harsbindmiddelen;
- de eisen op het vlak van kwaliteitscontrole, wanneer het attesteringsniveau een certificatie is met

monstername op regelmatige tijdstippen.

2 Terminologie

2.1 Bekleding

Dun beschermingssysteem dat een doorlopende film vormt op het oppervlak van de drager.

Men onderscheidt:

- de polymerische bekledingen, waarbij het bindmiddel op basis van polymeren is;
- de minerale bekledingen, waarbij het bindmiddel hydraulisch is (cement, al dan niet gemodificeerd door

polymeren, alkalische silicaten, siliconaten,...);

De bekleding kan uit één of meerdere lagen bestaan. Bij meerlaagse systemen hanteert men gewoonlijk de
volgende benamingen:

- impregneerlaag;
- grondlaag of tussenlaag;
- toplaag of afwerkingslaag.

2.2 Verf

Element van een bekleding dat vulstof en / of pigment bevat, en met een bindmiddel op basis van
polymeren.

2.3 Bekleding op basis van hydraulische bindmiddelen en polymeren

Het gaat over een bekleding op basis van cement en van polymeren.

NOTA In functie van het polymeergehalte kan men twee gevallen onderscheiden:

- de matrix is cement en de hydratatie van het bindmiddel heeft een overwegende invloed op de verharding van de bekleding. Het
gaat hier dan over een starre bekleding;

- de matrix is polymeer en het cement kan overwegend beschouwd worden als een vulstof. Het gaat hier dan over een soepele
bekleding. Over het algemeen wordt de matrix slechts polymerisch vanaf een verhouding polymeer / cement groter dan 0,35 - 0,40.
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2.4 Impregneerlaag

Laag die de aanhechting en / of de duurzaamheid van de aanhechting met de drager verbetert en / of die de
porositeit verlaagt van de drager, waarop de bekleding moet aangebracht worden.

Een waterafstotende behandeling van de drager met een niet-filmvormend product kan de impregneerlaag
aanvullen of vervangen.

2.5 Bindmiddel

Component die zorgt voor de samenhang en de hechting van een laag van de bekleding.

2.6 Pigmenten

Over het algemeen zijn dit, in droge toestand, fijne poeders, die praktisch onoplosbaar zijn in de gewone
suspensies. Zij worden gebruikt voor sommige van hun eigenschappen: kleur, ondoorschijnend vermogen,
kleurgevend vermogen, beschermend vermogen.

In functie van hun aard onderscheidt men metallische, minerale, organische, organo-metallische pigmenten.

In functie van hun fysische en / of fysico-chemische eigenschappen onderscheidt men :

- de pigmenten die de corrosie van metaal tegenwerken en die daarom anticorrosieve pigmenten genoemd
worden;

- de pigmenten die bevuiling door zeewater tegenwerken en die ook gewoonlijk antibevuilende pigmenten
genoemd worden;

- de pigmenten die bepaalde specifieke eigenschappen kunnen verlenen aan de laag, zoals de (relatieve)
onbrandbaarheid, de zelfdovendheid, de helderheid, de schittering, de fosforescentie, het
ondoorschijnend vermogen;

- de producten die als bijzonderste eigenschap hebben de laag te kleuren.

2.7 Vulstoffen

Stoffen die niet oplossen in suspensies. Hoewel zij in die suspensies slechts een gering kleurgevend en een
gering ondoorschijnend vermogen vertonen, worden zij frequent in verven of gelijkaardige bereidingen
vermengd om bepaalde eigenschappen of speciale effecten te bekomen (verminderde glans van de laag,
gewijzigde reologie van het product, enz.).

Soms gebruikt men vulstoffen om de prijs te verminderen van een verf of van een gelijkaardige bereiding.

2.8 Component

Een component is een product of een mengeling van producten die deel uitmaken van een verpakking.

2.9 Element

Een element van een bekleding vormt, na verharding, een welbepaalde laag met een specifieke functie
(impregneerlaag, grondlaag, afwerkingslaag). Die laag wordt bekomen door het verwerken van één (mono-
component systeem) of van een mengeling van componenten (multi-component systeem).

2.10 Drager

Cementbeton met een gaaf en / of geherprofileerd oppervlak, dat niet belast wordt door verkeer.

De drager kan gescheurd zijn. De scheuren zijn al dan niet hersteld, naargelang zij een invloed hebben op
de resterende sterkte van het bouwwerk. De maximaal toegelaten scheurwijdte van onbehandelde scheuren
moet verenigbaar zijn met de scheuroverbruggende eigenschappen van de bekleding.

Bij vochtige dragers, te wijten aan bijvoorbeeld uit de grond opgenomen vocht door capillaire absorptie,
moeten bijkomende maatregelen voorzien worden (zie 6.1.4).
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2.11 Afstrijklaag

De afstrijklaag heeft tot doel de onregelmatigheden aan het oppervlak teweeggebracht door luchtbellen weg
te werken. De afstrijklaag kan een egaliseermortel zijn of elk ander product dat specifiek voor dit gebruik
wordt samengesteld.

2.12 Meetoppervlak

Oppervlak waarop men een individuele diktemeting uitvoert (definitie volgens NBN EN ISO 2064 – 1980
"Metallieke en andere niet-organische deklagen - Definities en conventies over de meting van de dikte")

3 Toepassingsgebied

3.1 Klassen van dragers

Naargelang de ouderdom, de oppervlaktetoestand en de eventuele herstelling van de te beschermen
oppervlakken, onderscheidt men de volgende dragers.

Klasse I

Gewoon beton met een over het algemeen gladde textuur, tenzij anders aangegeven door de fabrikant van
de bekleding.

Klasse II

Herstelmortel of -beton, van het type PC, overeenkomstig de goedkeuringsleidraad G0013 “Harsgebonden
herstelmortel”.
(PC : Polymer concrete – Beton of mortel op basis van reactieve harsen).

Klasse III

Herstelmortel of –beton, van het type PCC, overeenkomstig de goedkeuringsleidraad G0007 “Herstelmortels
op basis van hydraulische bindmiddelen”.
(PCC : Polymer cement concrete – Beton of mortel op basis van gemodificeerde hydraulische
bindmiddelen).

NOTA In het algemeen is het verkieslijk betonoppervlakken pas te verven als ze meer dan 12 maanden oud zijn, omdat zij:
- minder residueel vocht bevatten;
- stabieler zijn en hierdoor minder kans lopen te scheuren;
- zie ook § 6.1.4.

3.2 Categorieën van bekledingen

In functie van de geschiktheid om scheuren te overbruggen onderscheidt men de bekledingscategorieën uit
tabel 1:

Tabel 1 – Categorieën van scheuroverbruggingsgeschiktheid

Categorie

B 0 Niet geschikt om scheuren te overbruggen

B 1 Geschikt om scheuren te overbruggen tot 0,12 mm, en waarvan de scheurwijdte slechts
onderhevig is aan seizoensgebonden periodieke schommelingen

B 2 Geschikt om scheuren te overbruggen tot 0,12 mm, en waarvan de scheurwijdte
onderhevig is aan seizoensgebonden en dagelijkse periodieke schommelingen

B 3.1 Geschikt om scheuren te overbruggen tot 0,20 mm, en waarvan de scheurwijdte
onderhevig is aan seizoensgebonden en dagelijkse periodieke schommelingen

B 3.2 Geschikt om scheuren te overbruggen tot 0,20 mm, en waarvan de scheurwijdte
onderhevig is aan seizoensgebonden, dagelijkse en door mechanische trillingen
veroorzaakte periodieke schommelingen
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NOTA

- De categorieën uit tabel 1 zijn de in pr EN 1504-2 opgenomen geschiktheidscategorieën om dynamische scheuren te overbruggen.
- De in pr EN 1504-2 opgenomen geschiktheidscategorieën om statische scheuren te overbruggen worden in principe niet

beschouwd voor beschermingsbekledingen op beton, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen.
- De met een statische proef gemeten scheuroverbruggingsgeschiktheid is in principe groter dan 3 x de nominale scheuropening, die

in elke klasse beschouwd wordt
- De hierboven vernoemde categorieën zijn van toepassing indien de bekleding wordt aangebracht op jonge beton en indien

scheurvorming in de beton wordt verwacht na het aanbrengen van de bekleding.
Indien de bekleding wordt aangebracht op beton die reeds scheuren heeft, kan als de geschikheidscategorie om scheuren te
overbruggen de juist onderliggende categorie aan deze m.b.t. de breedte van de aanwezige scheuren, gekozen worden. Zo wordt
voorgesteld om de geschiktheidscategorie om scheuren te overbruggen te overwegen, die gegeven wordt door de amplitude van de
periodieke variatie van de opening van de scheur (voorlopige aanbeveling)
VOORBEELD    Indien een bekleding dient aangebracht te worden op een betonoppervlak dat een scheur vertoont met een
nominale waarde van 0,4 mm, variërend tussen 0,3 mm en 0,5 mm, is de te overwegen geschiktheidscategorie om scheuren te
overbruggen, B3

- bij B3 is de normaal in beschouwing te genomen categorie B 3.1. Categorie B3.2 is voorbehouden voor specifieke toepassingen.

3.3 Doel bij de toepassing van de bekledingen

De beschermende bekledingen op beton kunnen één of meer van de volgende functies vervullen :

� Wijziging, om esthetische en / of om veiligheidsredenen, van de tint van de drager.

� Beperking van de carbonatatie van het beton.

� Opbouw van een scherm tegen water en tegen waterige oplossingen, met het oog op de bescherming
van het beton tegen de actie van het water.
- Deze bescherming kan gewenst zijn in de volgende gevallen:
- gevoeligheid voor vorst en voor ontdooiingsmiddelen;
- gevoeligheid voor alkali-silicareactie;
- blootstelling aan zure neerslag of condensatie, tengevolge van de milieuvervuiling;
- verontreiniging door chloriden. In dit geval kan men de rol van de bekleding vanuit twee oogpunten

beschouwen:
· ofwel moet de bekleding een scherm vormen tegen de indringing van chloriden in het beton;
. ofwel vormt de bekleding een scherm tegen waterindringing in een beton, dat reeds met chloriden

verontreinigd is, teneinde de corrosie van de wapeningen af te remmen.
- vertraging van de corrosie van de wapeningen door verlaging van het watergehalte in het beton.

� Overbrugging van de scheuren in de drager. Deze eigenschap kan gewenst zijn in de volgende gevallen:
- de drager vertoont scheuren, die eventueel actief zijn.
- In dit geval moet de bekleding in staat zijn om bestaande scheuren te overbruggen;
- de drager is niet gescheurd op het ogenblik van de toepassing, maar kan achteraf gaan scheuren..
- In dit geval moet de bekleding in staat zijn om nieuw gevormde scheuren te overbruggen; die

geschiktheid moet eventueel begrensd zijn, want zij mag het ontstaan van structurele gebreken in het
bouwwerk niet verbergen.

� Vorming van een scherm tegen welbepaalde, bij de voorgaande punten niet overwogen scheikundige
stoffen (koolwaterstoffen, oliën,...).

� Andere...

3.4 Ruwheidklassen

In functie van de ruwheid van de drager, definieert men 3 ruwheidklassen :

- glad : ruwheidsindex lager dan 0,2 mm;
- gezandstraald : ruwheidsindex tussen 0,2 en 0,5 mm;
- ruw : ruwheidsindex hoger dan 0,5 mm.

Men meet de ruwheidsindex zoals beschreven in 7.2 van NBN-EN 1766: "Producten en systemen voor de
bescherming en reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden - Referentiebeton voor
beproevingen".

NOTA    De structuur van de bovenzijde van de betonnen voetpadtegels wordt beschouwd als karakteristiek voor een gladde structuur.
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3.5 Verzadingsgraad van de drager

In functie van het vochtgehalte in de drager, definieert men 3 verzadigingsgraden :

- droge drager : drager in hygrothermisch evenwicht met de plaatsingsomstandigheden
(verzadigingsgraad a);

- vochtige drager : het oppervlak van de drager vertoont een mat vochtig uitzicht, zonder waterfilm aan het
oppervlak (verzadigingsgraad b);

- verzadigde drager door capillaire absorptie op de niet-beklede zijde : de drager is verzadigd met water en
onderworpen aan capillaire absorptie langs de niet-beklede zijde vóór, tijdens en na plaatsing van de
bekleding (verzadigingsgraad c).

NOTA

- de vochtigheidsgraad van een droge drager mag niet groter zijn dan 60 % van zijn verzadigingsgraad met water (hetgeen, voor
courante betonsoorten ± 5 % bedraagt bij meting door drogen in een oven);

- de vochtigheidsgraad van een vochtige drager bedraagt tussen 60 en 90 % van zijn verzadingsgraad.

4 Beschrijving van het bekledingssysteem

Het bekledingssysteem is bepaald door:

- de impregneerlaag en / of de eventuele waterafstotende laag samen met zijn aan te brengen
hoeveelheden;

- de grondlaag of grondlagen en / of afwerkingslaag, samen met hun respectieve aan te brengen
hoeveelheden en hun respectieve droge diktes;

- de droge dikte van het volledige beschermingssysteem;

De beschrijving van de bekleding komt voor op de technische fiches. Die documenten bevatten alle
gegevens over de verschillende producten of componenten, over hun functie (impregneerlaag, grondlaag,...)
en over hun verwerking (zie § 8).

Het beschermend vermogen van een bekleding is onder meer bepaald door haar droge dikte. Hierdoor
beschouwt men de droge dikte als een van de specifieke kenmerken van het systeem. Zij moet zowel bij de
erkenningsproeven als bij de verwerking nagezien worden.

Men onderscheidt:

- de minimum droge dikte;
- de maximum droge dikte;
- de gemiddelde droge dikte.

Die begrippen gelden zowel voor de totale bekleding als voor de verschillende lagen die er deel van
uitmaken.

Voor niet-filmvormende impregneerlagen verwijst men naar het door de fabrikant vooropgestelde verbruik.

Die waarden zijn bepaald door de fabrikant. Men moet er zich bovendien van vergewissen dat de bekleding,
ook voor de maximum en minimum waarden, blijft beantwoorden aan de opgelegde eisen. Dit betekent dat:

- voor de maximum dikte, de bekleding blijft beantwoorden aan de criteria van waterdampdoorlaatbaarheid
(voor zover dit criterium opgelegd is). Dit wordt nagegaan door berekening, uitgaande van de gemeten
waarde voor µH2O (zie 5.2.1 en 7.7).

- voor de minimum dikte, de bekleding blijft beantwoorden aan de criteria van weerstand tegen CO2 diffusie
(voor zover dit criterium opgelegd is) en van capaciteit tot het overbruggen van scheuren in de klasse
waartoe de bekleding behoort.
De weerstand tegen CO2 diffusie bij de minimum dikte wordt berekend uitgaande van de gemeten
waarde voor µCO2  (zie 5.2.2 en 7.8).
De geschiktheid om scheuren te overbruggen wordt gemeten op de bekleding, nadat die met de minimum
dikte werd aangebracht.
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5 Kwaliteitsregels

5.1 Algemene vereisten

5.1.1 Verwerkbaarheid en compatibiliteit met herstelmortels

- De bekleding moet aan het oppervlak van de drager een doorlopende film vormen, zonder blazen,
scheuren, onthechtingen of met het blote oog te onderscheiden onderbrekingen.

- Dikte: de gemeten waarden moeten beantwoorden aan de criteria van 5.1.2.

- Hechting: de gemeten waarden moeten beantwoorden aan de criteria van 5.1.3.
Ingeval de gemiddelde waarde van de hechting aan de dragers II en / of III meer dan 30 % kleiner is dan
de gemiddelde waarde op drager I, moet de duurzaamheidsproef volgens 7.11 of 7.12 ook op die
proefstukken uitgevoerd worden.

(Proef: zie 7.2).

5.1.2 Dikte van de droge bekleding

Eisen:

- De gemiddelde droge dikte op een horizontaal oppervlak stemt overeen met de technische beschrijving
door de fabrikant. Zij vormt de nominale waarde voor verdere toepassingen van het
beschermingssysteem.

- De op het in verticale positie vervaardigd proefstuk gemeten diktes zijn overal begrepen tussen de
toegelaten maximum en minimum waarden (zie ook 4).

(Proef : zie 7.3)

5.1.3 Aanhechting

De hechting van de bekleding moet aan de volgende eisen voldoen.

Eisen voor de breukspanning:

- Soepele bekledingen en bekledingen op basis van niet-reactieve bindmiddelen: > 0,8 (0,5) N/mm².
- Starre bekledingen: > 1,0 (0,7) N/mm².
- Starre bekledingen met reactieve harsbindmiddelen: > 2,0 (1,5) N/mm².

(cijfers tussen haakjes: toegelaten minimale individuele waarden).

Een bekleding wordt beschouwd als soepel indien hij het vermogen vertoont om scheuren te overbruggen.

De proeven moeten uitgevoerd worden op de door de fabrikant gevraagde klassen van dragers.

(Proef: zie 7.4).

5.1.4 Geschiktheid om scheuren te overbruggen

De proeven worden uitgevoerd op proefstukken die de duurzaamheidsproeven hebben ondergaan (proef:
zie 7.10).

De proefomstandigheden, in functie van de geviseerde categorie, zijn vermeld in tabel 2.
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Tabel 2 – Proefomstandigheden voor de scheuroverbruggingsgeschiktheid

Categorie Proefomstandigheden

B 1 Wo = 0,15 mm
Wu = 0,10 mm trapezoïdaal
n = 100
f = 0,03 Hz
W = 0,05 mm

B 2 Wo = 0,15 mm
Wu = 0,10 mm trapezoïdaal
n = 1.000
f = 0,03 Hz
W = 0,05 mm

B 3.1 Wo = 0,30 mm
Wu = 0,10 mm trapezoïdaal
n = 1.000
f = 0,03 Hz
W = 0,20 mm

B 3.2 Zoals in B 3.1 en
WL = ± 0,05 sinus
n = 20.000
f = 1 Hz

Verklaring van de symbolen:

Wo : maximale breedte van de scheur
Wu : minimale breedte van de scheur
n : aantal cycli
f : frequentie
W : variatie van de breedte
WL : variatie van de breedte te wijten aan het verkeer

Zie Figuur 1.

breedte

breedte

tijd (s)

tijd (s)

Figuur 1 : Variatie van de scheurbreedte in functie van de tijd
(trapezoïdaal en trapezoïdaal waarop sinusoïdale variaties van 1 Hz

gesuperposeerd zijn)
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Na de proef mag de bekleding niet gescheurd zijn noch losgekomen (proef: zie 7.5).

NOTA

- Het gebruik van bekledingen die geschikt zijn om scheuren te overbruggen, die slechts later ontstaan, gaat wel gepaard met een
aantal nadelen. Een verhoogde geschiktheid om scheuren te overbruggen veronderstelt immers gewoonlijk :

. een grotere dikte, wat gepaard gaat met een verlaagde waterdampdoorlaatbaarheid en ook met een hogere kostprijs;

. een grotere soepelheid, wat kan leiden tot een vermindering van de weerstand tegen vervuiling.

Daarom is het aangewezen om de plaatsing van bekledingen op jonge, nog niet gestabiliseerde dragers uit te stellen.

- De uitslagen van de reeds volgens 7.3.2. van de G0008 (1995) uitgevoerde proeven mogen in rekening gebracht worden.

(Proef : zie 7.5)

5.1.5 Doorlaatbaarheid voor vloeibaar water

De doorlaatbaarheid voor vloeibaar water moet kleiner zijn dan 0,1 kg.m-2.h-1/2.

(Proef: zie 7.6).

5.1.6 Duurzaamheidseisen

5.1.6.1 Weerstand tegen zonbestraling

Na blootstelling gedurende 2000 uur:

- geen blazen, volgens norm ISO 4628-2;
- geen scheuren, volgens norm ISO 4628-4;
- geen afbladdering, volgens norm ISO 4628-5;
- de waarden van de aanhechting moeten beantwoorden aan de criteria van 5.1.3.

Bovendien moeten de gemiddelde waarde en de individuele waarden minstens 80 % bedragen van de
waarden, bekomen in de oorspronkelijke toestand.
De proef moet niet uitgevoerd worden voor bekledingen op basis van gemodificeerde hydraulische
bindmiddelen met een matrix op basis van cement.

NOTA: De uitslagen van de proeven, reeds uitgevoerd na 500 uur veroudering volgens norm ASTM G 53, met UVB lampen, mogen
in overweging genomen worden.

(Proef: zie 7.10).

5.1.6.2 Weerstand tegen vorst-dooi cycli

Na 20 cycli :

- geen blaasvorming volgens de norm ISO 4628-2;
- geen scheurvorming volgens de norm ISO 4628-4;
- geen afschilfering volgens de norm ISO 4628-5;
- de waarden van de aanhechting moeten beantwoorden aan de criteria van 5.1.3.

Bovendien moeten de gemiddelde waarde en de individuele waarden minstens 80 % bedragen van de
waarden, bekomen in de oorspronkelijke toestand.

NOTA De uitslagen van de reeds volgens 7.4.2. van de G0008 (1995) uitgevoerde proeven mogen in rekening gebracht worden.

(Proef: zie 7.11).

Deze proef moet niet uitgevoerd worden als de dooizoutbestandheid gemeten is.

5.1.7 Identificatie

De verschillende elementen van een beschermende bekleding moeten geïdentificeerd worden. Zo kan later,
aan de hand van een beperkt proevenprogramma, nagegaan worden of het op de bouwplaats geleverde
product wel degelijk identiek is met het product dat het volledig programma van de erkenningsproeven heeft
doorlopen.
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5.2 Specifieke vereisten

De volgende eisen worden dikwijls gesteld.

5.2.1 Waterdampdoorlaatbaarheid

Deze eis geldt als de drager vocht bevat; de aanwezigheid van de bekleding mag het vochttransport in de
drager niet hinderen.
Met andere woorden mag het "ademend" vermogen van het beton niet gewijzigd worden. In het algemeen
moet men rekening houden met de aanvoer van vocht vanuit de grond of vanuit niet-waterdichte
binnenwanden, waardoor aan de eisen inzake waterdampdoorlaatbaarheid moet voldaan worden.

Slechts in uitzonderlijke gevallen moet die eis niet voldaan worden: bijvoorbeeld, bij gebouwen met een
binnenklimaat klasse I, of bij bepaalde types van silo's,... (zie tabel I voor de definitie van de klassen van
binnenklimaat).

Eis :

sD H2O = µH2O x e ≤ 5m

waarbij:

µH2O = weerstandscoëfficiënt tegen diffusie van waterdamp.
e = totale droge dikte van het beschermingssysteem (m).

(Proef : zie 7.7).

Tabel 3 - Klassen van binnenklimaat

I gebouwen waar geen of weinig damp
geproduceerd wordt

- opslagruimten voor droge waren
- kerken
- matig benutte sportzalen

II goed verluchte gebouwen waar de
productie van damp beperkt is

- grote woongebouwen
- scholen
- winkels
- niet-geklimatiseerde burelen
- hospitalen

III intens gebruikte gebouwen - sociale woningen
- flats
- verzorgingstehuizen
- licht geklimatiseerde gebouwen
  (R.V. +  60%)

IV gebouwen met een hoge dampproductie - zwembaden
- vochtige industriële lokalen
- wasserijen
- sterk geklimatiseerde gebouwen
  (R.V. > 60%)

[ bron: WTCB TV 183 ]

5.2.2 Weerstand tegen CO2-diffusie

Deze eis geldt als van de bekleding verwacht wordt dat zij de carbonatatie van het beton beperkt.

Eis:

sD CO2 = µCO2
 x e ≥ 50m
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waarbij:

µCO2
 = weerstandscoëfficiënt tegen diffusie van koolstofdioxide

e = totale droge dikte van het beschermingssysteem (m)

(Proef : zie 7.8).

5.3 Bijkomende specifieke vereisten

De volgende eisen gelden slechts in sommige welbepaalde gevallen, die te maken hebben met welbepaalde
functies of blootstellingsomstandigheden.

5.3.1 Dooizoutbestandheid

Deze eis geldt voor een bekleding die de betonnen drager moet beschermen tegen aantasting door
dooizouten.

Na veroudering:

- geen blazen volgens de norm ISO 4628-2;
- geen scheurvorming volgens de norm ISO 4628-4
- geen afschilfering volgens de norm ISO 4628-5
- de waarden van de aanhechting moeten beantwoorden aan de criteria van 5.1.3, aanhechtingscriteria

Bovendien moeten de gemiddelde waarde en de individuele waarden minstens 80 % bedragen van de
waarden, bekomen in de oorspronkelijke toestand.

NOTA    De uitslagen van de reeds volgens 7.4.2.6 van de G0008 (1995) uitgevoerde proeven mogen in rekening gebracht worden.

(Proef :zie 7.12.).

5.3.2 Weerstand tegen diffusie van chloorionen

Deze eis geldt als de bekleding de diffusie van chloorionen in de betonnen drager moet beperken. Dit doet
zich voor bij blootstelling aan een zeewateromgeving of aan dooizouten.

Eis: te bepalen.

De bekleding wordt geacht te weerstaan aan de diffusie van chloorionen indien de doorlaatbaarheid voor
vloeibaar water kleiner is dan 0,01 kg.m-2.h-1/2.

(Proef : zie 7.9.).

5.3.3 Kleur, kleurbestendigheid en afwasbaarheid

Deze eisen gelden als de wijziging in tint van de drager een bijzonder belang heeft om redenen van
esthetiek, veiligheid,...

Eisen:

- Kleurmeting: volgens de voorschriften van de bouwheer.
- Kleurbestendigheid: bij een blootstelling van 500 uur, kleurwijziging ∆E* < 2.
- Afwasbaarheid: door de bouwheer te bepalen.

(Proef : zie 7.17, 7.10 en 7.18).

5.3.4 Weerstand tegen mechanische belasting

5.3.4.1 Slijtvastheid

Deze eis geldt voor een aan mechanische sleet onderworpen bekleding, bijvoorbeeld in een maritieme zone,
langs wegranden, op de onderbouw van bruggen,...
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Eis:

De drager wordt niet ontbloot voor een hoeveelheid zand die kleiner is dan 50 kg.

(Proef : zie 7.19.).

5.3.4.2 Schokweerstand

De bekleding mag na de proef geen scheuren noch afschilferingen vertonen.

(Proef : zie 7.14).

5.3.5 Weerstand tegen scheikundige producten

Deze eis geldt als de bekleding blootgesteld wordt aan scheikundige stoffen vanuit de omgeving
(koolwaterstoffen,...).

Eis:

Geen beschadiging noch blazen of verweking van de bekleding ten gevolge van het scheikundig product.

De vermindering van de hardheid (Shore-hardheid volgens NBN EN ISO 868 of Buchholz-hardheid volgens
NBN EN ISO 2815), na bewaring gedurende 24 uren bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V., moet kleiner zijn
dan 50 % van de oorspronkelijke hardheid.

(Proef : zie 7.13.).

5.3.6 Weerstand tegen micro-organismen

Eis:

De weerstand tegen overwoekering moet kleiner zijn dan of gelijk aan 1.

(Proef : zie 7.15.).

5.3.7 Anti-graffiti-bescherming

Eis:

Volgens voorschrift van de bouwheer.

(Proef : zie 7.16.).

5.4 Inhoud van de verpakkingen

De afwijking van het nettogewicht van de verpakkingen mag niet meer bedragen dan:

- (+ 2,5 %, - 2,5 %) van de door de fabrikant opgegeven waarden voor de monocomponente bestanddelen
op basis van organische bindmiddelen;

- (+ 2 %, - 1 %) van de door de fabrikant opgegeven waarden voor de monocomponente bestanddelen op
basis van minerale bindmiddelen;

- (+ 1 %, - 1 %) van de door de fabrikant opgegeven waarden voor de multicomponente bestanddelen.

6 Beschrijving van de werken en van de verwerking der producten

Dit hoofdstuk werd toegevoegd aan de goedkeuringsrichtlijn om de parameters te verduidelijken van de
drager, zoals die voorkomt in de goedkeuring. Het werd ook toegevoegd om op een praktische manier het
kader te herdefiniëren, waarbinnen de goedkeuring verleend werd.
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6.1 Eigenschappen van het betonoppervlak vóór het aanbrengen van de bekleding

De eigenschappen van het oppervlak van de drager moeten aangepast zijn aan het type van de te plaatsen
bekleding.

6.1.1 Zichtbare eigenschappen

Het betonoppervlak moet net zijn, homogeen, geëffend, ontdaan van stof, modder, cementkorsten,
luchtbellen, grindnesten.

Tenzij anders aangegeven in de ATG moet het  betonoppervlak een gladde textuur vertonen. Desgevallend
zal de herstelling gebeuren met een egaliseermortel, beantwoordend aan de criteria van de leidraad G0007.

Ingeval het betonoppervlak reeds een gladde textuur vertoont, mag de opvulling van de luchtbellen
gebeuren met een afstrijklaag. In dit geval, dient de afstrijklaag een ATG-label te hebben.

6.1.2 Mechanische eigenschappen

De mechanische eigenschappen zorgen ervoor dat de cohesie aan de oppervlakte van het beton groter is
dan de aanhechtingseis van de toe te passen bekleding. Als de treksterkte van het beton kleiner is dan deze
eis, moet het oppervlak zodanig behandeld worden dat de oppervlaktecohesie gelijk is aan de cohesie in de
massa (gemeten zoals beschreven in NBN B 14-210).

6.1.3 Scheikundige eigenschappen

Er mogen zich geen oplosbare zouten bevinden op het betonoppervlak; het gehalte aan oplosbare zouten in
de oppervlaktelaag (1 cm dik) is niet meer dan 0,1% groter dan het in de massa van het beton gemeten
gehalte (voorlopig voorschrift).

Bij aantasting door chloriden is de voorbereiding van de drager en/of de keuze van de verf conform met de
voorschriften voor de bescherming van de wapeningen.

Als het gehalte aan oplosbare zouten meer dan 0.1% groter is dan het in de massa van het beton gemeten
gehalte, moet men nazien of dit gehalte de duurzaamheid van de bekleding niet aantast.

NOTA    Het gehalte aan oplosbare bestanddelen in water wordt als volgt gemeten :

Een monsterneming van ongeveer 10 g wordt gebracht in 100 ml gedesioneerd water dat 1 ml methanol bevat.
Het mengsel wordt aan de kook gebracht gedurende 5 min. en dan in een maatbeker van 250ml gegoten.
Men vult bij met gedesioniseerd water tot aan de maatstreep
Na bezinking, gedurende (4 ± 0,5)h, wordt de suspensie gefilterd.
De eerste 25 milliliters van het filtraat worden verwijderd.
Vervolgens neemt men 10 ml die verdampt worden bij een temperatuur van 100-105 °C.
Het gehalte aan oplosbare bestanddelen wordt gegeven door de relatie : a = 2,5 x b x 100

    c
waarbij :

a = het gehalte aan oplosbare bestanddelen (%)
b = het droog residu (in g)
c = massa van de monsterneming (c)

6.1.4 Vochtgehalte

De verzadigingsgraad van de drager moet beantwoorden aan hetgeen in de ATG is vermeld.

De vochtigheid van de drageer kan als volgt geëvalueerd worden :

- droge drager :
het oppervlaktebeton gaat door als droog wanneer een zuiver breukvlak van ± 2 cm diep niet helder
wordt bij droging.

- vochtige drager :
het oppervlak vertoont een mat en vochtig aspect; de betonporiën mogen niet verzadigd zijn met water.
Dit kan men nazien door waterdruppels op het oppervlak te sproeien. Deze moeten na korte tijd
opgeslorpt worden, zodat het oppervlak opnieuw mat wordt.
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Bij twijfel kan men het vochtgehalte meten via elektrische geleidbaarheid, via een toestel met
calciumcarbide, door droging in een droogstoof of in een microgolfoven.

NOTA

1) Absorptie van capillair water vanuit de grond.
Men moet bijzonder letten op de aanwezigheid van vocht in de drager, te wijten aan capillaire absorptie van water vanuit de grond.
In dit geval kan de duurzaamheid van de bekleding dalen ten gevolge van :
- ongunstige plaatsingsomstandigheden (een vochtige drager);
- het effect van tegendruk door het vocht in de drager;
- de aanwezigheid in de drager van oplosbare zouten, afkomstig uit de grond.
Dergelijke situatie veronderstelt een studie en / of bijkomende maatregelen.

2) Ontkistingsmiddelen en nabehandelingsproducten:
Men moet de ontkistingsmiddelen en de nabehandelingsproducten uitkiezen om reacties te vermijden die de aanhechting of het
gedrag van de bekleding doen dalen.
Als er gevaar bestaat op aantasting van de aanhechting, dan moeten die producten vooraf verwijderd worden.

3) Waterafstotende producten:
Men moet letten op de verenigbaarheid van de eventueel bestaande waterafstoting met de bekleding.

6.2 Verwerking

De bekleding wordt verwerkt zoals beschreven staat in de ATG.

De bekleding mag niet aangebracht worden buiten het temperatuursgebied dat in de ATG vermeld wordt. In
het algemeen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C noch hoger dan 30 °C, tenzij de fabrikant het
anders vermeldt.
Bovendien moet de temperatuur 3 °C hoger liggen dan het heersende dauwpunt.

NOTA Deze voorwaarde kan in de praktijk moeilijk haalbaar zijn, vooral bij het begin van de dag. In dit geval, en voor zover een
temperatuurstijging verwacht wordt in de loop van de dag zonder toename van de bewolking, mogen de werken starten van zodra de
temperatuur van de drager 1 °C hoger komt te liggen dan het heersende dauwpunt.

De ATG kan meerdere verbruikshoeveelheden voorstellen, in functie van de gewenste prestaties; zo kan, als
men verlangt dat de bekleding een scheuroverbruggingscapaciteit vertoont, de te verwerken hoeveelheid
groter zijn dan deze die voorgesteld is wanneer deze geschiktheid niet verlangd wordt.

De bekleding wordt op een regelmatige wijze aangebracht zodat:

· de gemiddelde dikte gelijk is aan of groter dan de nominale dikte;
· de individuele waarden van de dikte groter zijn dan de minimale dikte en kleiner dan de maximale dikte

die in de ATG vermeld is.

Bij bekledingen op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen moet een vroegtijdige uitdroging
door directe blootstelling aan de zon en aan de wind (> 3 Beaufort of 5 m/s) vermeden worden.

7 Beschrijving van de proeven

Men voert de proeven uit op de bekleding in haar heldere tint, die deze van het beton het dichtst benadert
(bijvoorbeeld RAL 7030).

Als de goedkeuring de kleurstabiliteit van verschillende tinten moet dekken, dan voert men de proef over de
weerstand tegen zonbestraling uit op de tint(en) die gevoeligst zijn voor ultraviolette stralen.

Tenzij het anders is aangegeven worden de proefuitslagen bepaald door het rekenkundig gemiddelde van
3 metingen, waarbij elke meting gebeurt op 3 verschillende proefstukken.

7.1 Dragers, bewaring van de dragers, voorbereiding van de proefstukken en bewaring van de
proefstukken

7.1.1 Dragers

In deze paragraaf definieert men drie dragerklassen om rekening te houden met de wisselwerking tussen de
drager en de bekleding.
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Men plaatst de bekleding op een gladde drager desgevallend nadat de ontkistingsmiddelen werden
verwijderd met een aangepaste techniek.

Op vraag van de fabrikant mag de plaatsing uitgevoerd worden op een gezandstraalde drager; in dit geval
wordt de ruwheidsindex vermeld in het proefverslag in de tekst van de ATG.

Men meet de ruwheidsindex zoals beschreven staat in punt 7.2 van NBN EN 1766 “Producten en systemen
voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden - Referentiebeton voor
beproevingen".

Klasse I

Beton van het type MC (0,4) volgens NBN EN 1766 “Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden - Referentiebeton voor beproevingen".

Na bewaring zoals beschreven in punt 6.5 van NBN EN 1766, bewaart men ze nog minstens 28 dagen in de
normale laboratoriumomstandigheden van (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V.

In geval er voorzien is dat de bekleding kan aangebracht worden op de afstrijklaag, dient men bovendien
ervoor te zorgen dat de drager van klasse I van 300 x 300 mm voorzien is van boorgaten met een diameter
van (10 ± 2) mm en een diepte van (5 ± 1)mm.

De gaten worden gecentreerd ter plaatse van de zones waar de aanhechting van de bekleding wordt
gemeten.

Klasse II

Drager die bestaat uit gewoon beton, dat bekleed is met een 1 cm dikke laag herstelmortel op basis van
reactieve harsbindmiddelen met minstens 13 % epoxyhars ten opzichte van de totale massa van de
bestanddelen.

De kenmerken van die mortel moeten beantwoorden aan de criteria van de goedkeuringsleidraad G0013.

Tenzij de fabrikant van de bekleding het anders voorschrijft, laat men de mortel minstens 7 dagen rusten bij
(21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V. vooraleer de bekleding aan te brengen.

Klasse III

Drager die bestaat uit gewoon beton, dat bekleed is met een 1 cm dikke laag herstelmortel op basis van
gemodificeerde hydraulische bindmiddelen met minstens 3,5 % droge polymeren ten opzichte van de totale
massa van de niet-gehydrateerde bestanddelen.

De gaten worden gecentreerd ter plaatse van de zones waar de aanhechting van de bekleding wordt
gemeten.

De kenmerken van die mortel moeten beantwoorden aan de criteria van de goedkeuringsleidraad G0007.

Nadat de mortel werd aangebracht, bewaart men het geheel als volgt:
- 62 uren onder een vel plastiek;
- vervolgens, minstens 25 dagen bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V. tenzij de fabrikant van de bekleding

het anders voorschrijft.

NOTA De klassen II en III mogen vervangen worden door herstelmortels die door de fabrikant zelf worden geproduceerd. In dit geval
echter is de verenigbaarheid van de bekleding slechts beperkt tot die herstelmortels.

7.1.2 Bewaring van de dragers

Men bewaart de dragers als volgt, in functie van de verzadigingsgraad van de drager:

droog :
drager in hygrothermisch evenwicht met de plaatsingsvoorwaarden (verzadigingsgraad a).
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vochtig :
men dompelt eerst de drager gedurende 7 dagen onder in water, waarna men hem gedurende 30 minuten
verticaal houdt vooraleer de bekleding aan te brengen (verzadigingsgraad b).

verzadigd door capillaire absorptie :
zoals bij de verzadigingsgraad b; tijdens het aanbrengen en het bewaren houdt men de drager half
ondergedompeld in het water, met de niet beklede zijde in het water.
De semi-onderdompeling is zodanig dat slechts de bovenste 10 mm van de drager boven het water
uitsteken (verzadigingsgraad c).

7.1.3 Voorbereiding van de proefstukken

7.1.3.1 Plaatsing van de bekleding op dragers van het type I, II en III

Met uitzondering van de gebruiksgeschiktheidsproef maakt men de proefstukken klaar als volgt:

- bekledingen op basis van polymeerbindmiddelen: bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V. op een drager met
de verzadigingsgraad “a”;

- bekledingen op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen: bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V.
op een drager met de verzadigingsgraad “b”;

- bekledingen die moeten toegepast worden op jong beton en op beton dat onderworpen is aan transport
van water door capillariteit: bij de minimale door de fabrikant voorgeschreven plaatsingstemperatuur
(overeenkomstig pr EN 13578: “Products and systems for the protection and repair of concrete structures
- Test method – Compatibility between coating and wet concrete”).

NOTA     Ingeval de bekleding verenigbaar is met verschillende oppervlaktetexturen en / of verzadigingsgraden, test men ze, voor elke
proef, uit in de meest ongunstige voorwaarden (scheuroverbruggingsgeschiktheidsproef op gezandstraalde textuur, hechting op gladde
textuur, enz…).

7.1.3.2 Voorbereiding van de proefstukken voor de diffusieweerstands- of
doorlaatbaarheidsproeven

De proefstukken worden klaargemaakt in de normale laboratoriumvoorwaarden, te weten bij (21 ± 2) °C en
(60 ± 10) % R.V.

Desgevallend beschrijft men de aard van de dragers in de beschrijving van de proeven.

7.1.3.3 Helling van de drager

Met uitzondering van de gebruikgeschiktheidsproef brengt men de bekleding aan op de horizontaal
geplaatste drager.

7.1.3.4 Verbruik en wachttijd tussen de lagen

Het verbruik en de wachttijd tussen de lagen worden door de fabrikant bepaald.

7.1.4 Bewaring van de proefstukken

Men bewaart de proefstukken in horizontale stand gedurende 28 dagen bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V.
voor de verzadigingsgraden “a” en “b”.

Voor de verzadigingsgraad “b” let men er op de dragers op steunen te plaatsen om zo een verluchting van
de niet-beklede zijde toe te laten.

Voor de verzadigingsgraad “c” gelden de volgende voorwaarden:

- 56 dagen aan de plaatsingsomstandigheden en half ondergedompeld;
- 2 dagen bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V., waarbij de drager op steunen rust.

NOTA Deze voorwaarden stemmen overeen met pr EN 13578: “Products and systems for the protection and repair of concrete
structures – Test method – Compatibility between coating and wet concrete”.
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Voor bekledingen die uitharden onder de invloed van het licht, moet men de proefstukken in horizontale
stand blootstellen aan het daglicht gedurende 7 perioden van 8 uren; de 7 perioden zijn regelmatig verdeeld
gedurende de 28 bewaringsdagen, en zodanig gekozen dat ze niet worden blootgesteld aan vorst noch aan
langdurige neerslag.

7.2 Gebruiksgeschiktheid en verenigbaarheid met de herstelmortels

Drager en helling van de drager

Men brengt de bekleding aan op verticaal geplaatste platen van 500 x 500 mm.
Men plaatst de bekleding op dragers van de klasse I.
Men plaatst de bekleding op dragers van de klasse II en / of III, zo de goedkeuring moet betrekking hebben
op de verenigbaarheid met die dragers.
Men plaatst de bekleding op dragers van klasse I, van 300 x 300 mm, voorzien van boorgaten (zie 7.1.1) zo
de goedkeuring moet betrekking hebben op de verenigbaarheid met een afstrijklaag.
Twee dragers worden voorzien, een voor de proeven in intacte toestand, een voor de proeven na
veroudering volgens 7.11 of 7.12.
De drager heeft een gladde textuur tenzij de fabrikant het anders voorschrijft.

Plaatsing

De plaatsing gebeurt in een geklimatiseerde ruimte:
- bij de laagste door de fabrikant vooropgestelde temperatuur in het geval van de bekledingen op basis van

polymeerbindmiddelen en op basis van hydraulische bindmiddelen met een polymeermatrix.
De relatieve vochtigheid bedraagt 70 ± 15 %; de omgevingsvoorwaarden zijn zo dat dauwvorming op de
proefstukken wordt uitgeschakeld.

- bij de hoogste door de fabrikant vooropgestelde temperatuur in het geval van de bekledingen op basis
van hydraulische bindmiddelen met een cementmatrix (starre bekledingen).

De uitvoerder maakt de te bekleden oppervlakken klaar volgens de door de fabrikant voorziene procedure.
Het verbruik en de wachttijden tussen de lagen worden vastgelegd door de fabrikant.
Desgevallend dient de afstrijklaag aangebracht te worden met gereedschap dat representatief is voor
hetgeen wordt gebruikt op de werf. De bekleding mag slechts 24 u na het aanbrengen van de afstrijklaag
geplaatst te worden

Bewaring

- 7 dagen in verticale stand bij de plaatsingsomstandigheden;
- 21 dagen in horizontale stand bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V.

Kernboring of bemonstering van kernen

Het boren van of het bemonsteren van kernen met een diameter van 50 mm vindt plaats tussen de 21ste en
28ste dag na het aanbrengen van de bekleding.

Dikte

Men meet de dikte zoals beschreven onder punt 7.3 in 10 zones, die regelmatig verdeeld zijn over de
volledige oppervlakte van de plaat.

Hechting

Men meet de hechting zoals beschreven onder punt 7.4.

7.3 Dikte van de droge bekleding

Men met de dikte van de bekleding:

- op de horizontale dragers, die het voorwerp uitmaken van de aanhechtingsproef en van de
scheuroverbruggingsgeschiktheidsproef;

- op de verticale dragers, die het voorwerp uitmaken van de gebruiksgeschiktheidsproef; en zoals
beschreven in de NBN EN ISO 2808 “Verven en vernissen - bepaling van de filmdikte”.

De referentiemethode is de methode nr. 5A.
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Men bekomt de individuele meetwaarden als volgt:

- als men de metingen uitvoert met een sonde, waarvan de uitslag de integraal is van de uitslagen in de
verschillende punten over het meetoppervlak van de sonde, is de individuele waarde de aflezing op het
toestel;

- als men de metingen uitvoert met microscopische waarnemingen langsheen een insnijding, definieert
men een individuele waarde als het gemiddelde van 5 metingen, verdeeld over een lengte van de
microdoorsnede van ongeveer 5 mm.

Men berekent het gemiddelde uit 10 individuele waarden.

NOTA

- Het gebruik van sondes (gebaseerd op bijvoorbeeld de voortschrijding van ultrageluiden) is toegelaten, voor zover de bekomen
uitslagen dezelfde zijn als met de referentiemethode.

- De meetzone waaruit men een individuele waarde kan bekomen, heet “Meetoppervlakte” volgens de definitie van de
NBN EN ISO 2064 “Metallieke en andere niet-organische deklagen - Definities en conventies over de dikte”.

7.4 Hechting

Men voert de proef uit zoals beschreven in NBN EN 1542 “Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de hechtsterkte door middel van de
afbreekproef".

De bewaring van de proefstukken gebeurt echter conform met punt 7.1.4 van deze leidraad.

Men meet de hechting tussen de 28ste en de 30ste dag na het aanbrengen van de bekleding.

Men voert 5 proeven uit.

7.5 Geschiktheid om scheuren te overbruggen

Men voert de proef uit zoals beschreven in pr EN 1062-7 : “Paint and varnishes - coating materials and
coating systems for exterior masonry and concrete – Part 7 : Determination of crack-bridging properties test
methods”.

De proeftemperatuur bedraagt -10 °C. De oppervlaktextuur van de drager is de meest nadelige onder de
door de fabrikant beschouwde texturen.

7.6 Bepaling en klassering van de doorlaatbaarheid voor vloeibaar water

Men voert de proef uit zoals beschreven in NBN EN 1062-3 : “Verven en vernissen - Coatingmaterialen en
coatingsystemen voor buitenmetselwerk en -beton -Deel 3 : Bepaling en classificatie van de
waterdoorlatendheid (permeabiliteit)".

De standaard bewaaromgeving bedraagt echter (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V.

Men brengt de bekleding aan op een drager van cellenbeton, waarvan de dikte door inzaging is
teruggebracht op (50 ± 5) mm.

Het proefverslag vermeldt de uitslagen van de doorlaatbaarheid voor vloeibaar water w en de krommen, die
de wateropname (kg/m²) in functie van t  (in h1/2) weergeven.

7.7 Waterdampdoorlaatbaarheid

Men voert de proef uit zoals beschreven in NBN EN ISO 7783-2 : “Verven en vernissen - deklaagmaterialen
en deklaagsystemen voor metselwerk en beton buiten - Deel 2 : Bepaling en indeling van de
waterdoorlatendheid (permeabiliteit)”.

Het proefverslag vermeldt de uitslagen van de hoeveelheid doorgelaten waterdamp V, de equivalente
luchtlaagdikte sD en de filmdikte.
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Ingeval van een bekleding op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen voert men de metingen
uit na stabilisatie van het product aan de hygrothermische meetomstandigheden.

NOTA Ingeval de integriteit van de film niet kan gerespecteerd worden, brengt men de bekleding aan op gewafeld glas. In dit geval
voert men getuigeproeven uit op onbeklede dragers om uit de gemeten coëfficiënten de specifieke coëfficiënten van de drager af te
leiden.

7.8 Doorlaatbaarheid voor kooldioxide

Men voert de proef uit volgens pr EN 1026-6 : “Paint and varnishes coatings materials and coating systems
for exterior masonry and concrete – Part 6 : Determination of carbon dioxyde permeability”.

Het proefverslag vermeldt de uitslagen van de diffusieflux van kooldioxide, van de equivalente
luchtlaagdikte, van de filmdikte en van de weerstandsfactor µ tegen CO2-diffusie.

Ingeval van een bekleding op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen voert men de metingen
uit na carbonatatie van de bekleding en na stabilisering  van de bekleding onder de hygrothermische
meetvoorwaarden.

NOTA 1    De bekleding kan carbonateren door bewaring in een omgeving van CO2 en bij 50 % R.V. Men moet opmerken dat bepaalde
bekledingen niet volledig carbonateren, omdat de cementpartikels omhuld zijn met een polymeerfilm. Men mag de bekledingen
nochtans na bewaring, omdat de ervaring uitwijst dat de massa, na enkele dagen van metingen, lineair toeneemt in functie van de tijd.

NOTA 2    Ingeval van een bekleding op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen voert men de metingen uit na
stabilisering van het product onder de hygrothermische meetvoorwaarden.

7.9 Weerstand tegen de diffusie van chloorionen

De proef bestaat erin de bekleding aan te brengen op een drager in cellenbeton, waarvan de dikte door
inzaging werd beperkt tot maximum 6 mm. Het proefstuk vormt de binnenwand van een diffusiecel, die langs
de kant van de drager een verzadigde oplossing van Ca(OH)2 bevat, en langs de kant van de bekleding een
verzadigde oplossing van Ca(OH)2 en 3 m van NaCl.

Men controleert de diffusie van de chloriden door scheikundige analyse van de verzadigde Ca(OH)2-
oplossing na 7, 14, 21, 28, 42, 56 en 84 dagen.

Na iedere meting brengt men het waterpeil terug op zijn oorspronkelijk niveau met een NaCl-oplossing van
dezelfde concentratie als deze die gemeten werd.
Men beproeft 3 proefstukken.
(Voorlopige proefmethode).
(zie figuur 2).

Epoxyhars

(b)(a)
Verzadigd
CA(OH)2

NaCl

Verzadigd
CA(OH)2

Cl

Figuur 2 : inrichting voor het meten van de weerstand tegen diffusie van chloorionen

7.10 Weerstand tegen zonbestraling

Men voert de proef uit volgens NBN EN ISO 11507 : “Verven en vernissen - Blootstelling van deklagen aan
kunstmatige verwering - Blootstelling aan fluorescerende UV-straling en water)".
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Men gebruikt lampen van het type 2 (UVA (340)).
De blootstellingsmethode is de methode A (blootstelling met condensatie).
De verouderingsduur bedraagt 2000 uren.

Men voert de proeven na veroudering uit na een verblijf van de proefstukken gedurende minstens 24 uren bij
(21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V.

7.11 Weerstand tegen thermische schokken

Men voert de proeven uit op 2 proefstukken van 300 x 300 mm. Men onderwerpt de proefstukken aan
20 cycli van thermische schokken volgens NBN EN 13687-3 : “Producten en systemen voor de bescherming
en herstelling van betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische compatibiliteit -
Deel 3 : Temperatuurwisselingen zonder invloed van dooizout.

Men voert 20 cycli uit.

Men bewaart de proefstukken minstens 7 dagen bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V. alvorens ze te
onderwerpen aan de hechtsterkteproef. Men voert drie metingen uit per proefstuk.

Indien de goedkeuring moet betrekking hebben op de verenigbaarheid met een afstrijklaag, voert men de
proef uit op een bijkomend proefstuk (drager van klasse I van 300 x 300 mm, voorzien van boorgaten
(zie 7.1.1) waarop 5 aanhechtingsmetingen worden verricht.

7.12 Weerstand tegen ontdooiingsmiddelen

Men voert de proeven uit op 2 proefstukken van 300 x 300 mm. Men onderwerpt de proefstukken eerst aan
50 cycli van thermische schokken volgens NBN EN 13687-1 : “Producten en systemen voor de bescherming
en herstelling van betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische compatibiliteit -
Deel 1 :Afwisselend vriezen en dooien met onderdompeling in dooizout".

Daarna onderwerpt men de proefstukken aan 10 cycli van thermische schokken volgens NBN EN 13687-2 :
“Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 2 : Afwisselend onweer en regen (thermische schok)”.

Men bewaart de proefstukken minstens 7 dagen bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % R.V. alvorens ze te
onderwerpen aan de hechtsterkteproef. Men voert drie metingen uit per proefstuk.

Indien de goedkeuring moet betrekking hebben op de verenigbaarheid met een afstrijklaag, voert men de
proef uit op een bijkomend proefstuk (drager van klasse I van 300 x 300 mm, voorzien van boorgaten (zie
7.1.1) waarop 5 aanhechtingsmetingen worden verricht.

NOTA    De proefvoorwaarden houden geen rekening met het effect van de eventuele aanwezigheid van water in de betonnen drager
met het gedrag van de bekleding.

7.13 Weerstand tegen scheikundige agentia (sterke aantasting)

Men voert de proef uit volgens pr EN 13529 : “Products and systems for the protection and repair of concrete
structures – Test methods – Resistance to severe chemical attack”.

In functie van de gewenste weerstandsklasse zijn de testvoorwaarden als volgt:

- klasse I : 3 dagen, zonder druk.
- klasse II : 28 dagen, zonder druk.
- klasse III : 28 dagen, met druk.

NOTA pr EN 1504-2 voorziet voor de gematigde aantasting een alternatieve proef, gebaseerd op de ISO 2812-1 “Paints and
varnishes – Determination of resistance to liquids – Part 1 : General methods”. De blootstellingsduur bedraagt 30 dagen.

7.14 Valproef van een massa

Men voert de proef uit volgens NBN EN ISO 6272 : “Verf en vernis - Beproeving met vallende massa”.
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In functie van de gewenste weerstandsklasse zijn de testvoorwaarden als volgt:

- klasse I : 4 Nm.
- klasse II :.10 Nm.
- klasse III :.20 Nm.

7.15 Weerstand tegen micro-organismen

Men voert de proef uit volgens NBN EN ISO 846 : “Kunststoffen - Evaluatie van de inwerking van
micro-organismen”.

7.16 Weerstand tegen graffiti

Men meet de weerstand tegen graffiti door de graffiti 5 keer aan te brengen, waarna ze telkens verwijderd
worden met de door de fabrikant van de bekleding hiervoor aangeduide stof.

De producten voor het aanbrengen van de graffiti zijn:

- celluloseverf:
oplosmiddel: acetaten + ketonen + alcoholen + aromaten;
bindmiddel: cellulosenitraat;
tint: verzilverd (pigment);
aanbrenging: spuitbus.

- gekleurd acrylvernis:
oplosmiddel: ketonen + aromaten + alcoholen;
bindmiddel: acryl;
tint: geel (kleurstof);
aanbrenging: spuitbus.

- bitumen:
oplosmiddel: aromaten + white spirit;
bindmiddel: bitumen;
tint: zwart;
aanbrenging: spuitbus.

- fluorescerende acrylverf:
oplosmiddel: ketonen + aromaten + alcohol;
bindmiddel: acryl;
tint: roze;
aanbrenging: spuitbus.

- synthetische verf:
oplosmiddel: white spirit;
bindmiddel: glycerophtalaat;
tint: geel (pigment);
aanbrenging: borstel.

- mercurochroom:
oplosmiddel: ethanol;
bindmiddel: /
tint: rood;
aanbrenging: borstel.

- PUR-verf:
oplosmiddel: /
tint: blauw;
aanbrenging: borstel.

- onuitwisbare markeerstift:
oplosmiddel: ketonen;
bindmiddel: /
tint: zwart, blauw, rood (kleurstof);
aanbrenging: markeerstift.

Na de 5 cycli gaat men over tot een visueel onderzoek van de bekleding.

Ingeval er kleurresten overblijven op het oppervlak van de bekleding, ziet men na of er eventueel aantasting
is van het betonoppervlak door het graffitiproduct.
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7.17 Kleurbepaling

Men meet de trichromatische componenten voor de standaardbelichting D 65, met de observator onder 10°
en bij diffuus licht.
Men drukt de uitslagen af in de coördinaten L*,a*,b*.
Men meet het tintverschil ∆ E* in CIE-LAB eenheden, in overeenstemming met de norm ISO 195-J01.
Men moet de vergelijkingen gebruiken die gegeven worden in de aanbeveling nr. 2 van de publicatie CIE
nr. 15.
Men voert de metingen (3 per proefstuk) uit op een proefstuk per geteste tint; het totaal aantal proefstukken
is echter nooit kleiner dan 3.

7.18 Afwasbaarheid

Men voert de proef uit volgens de norm NF T30-082 : “Peintures et vernis – Essai de lavabilité”.

7.19 Slijtweerstand

Men meet de slijtvastheid met de zandvalproef.
Men onderwerpt het onder 45° geheld proefstuk aan de actie van genormaliseerd zand EN 196-1.
Het zand wordt rechtstreeks overgegoten uit een trechter doorheen een koker met een diameter van 8 mm
en een hoogte van 20 mm. Zo valt het over een hoogte van 130 cm op het proefstuk. Die hoogte is de
afstand tussen de uitgang van de koker en het invalpunt op het proefstuk.
De trechter is gevuld met 10 kg zand. De valtijd schommelt tussen 15 min 30 sec en 16 min 30 sec.
Een kous, met een binnendiameter van 80 mm en concentrisch geplaatst, beschermt het vallende zand tot
op 10 cm boven het invalpunt. Allerhande luchtstroming rond het toestel wordt vermeden.
Men vervangt het zand na 10 valbeurten.

7.20 Identificatie

De identificatieproeven en de toegelaten afwijkingen staan vermeld in de volgende tabellen:

- voor de bekledingen op basis van organische bindmiddelen: tabel 4;
- voor de bekledingen op basis van minerale bindmiddelen: tabel 5.

Tabel 4 – Identificatieproeven en toegelaten afwijkingen voor bekledingen op basis van organische bindmiddelen

Kenmerken Proefprocedures
Toegelaten afwijkingen (in % van de

referentiewaarden)

Volumieke massa bij 25 °C (g/cc) (NOTA 1) ISO 2811 ± 3
Drooggehalte (%) EN ISO 3251 (1 g, 105 °C) ± 5
Asgehalte (%) (NOTA 1) EN ISO 3451-1 (600 °C – 30 min – 1 g) ± 5
Bindmiddelgehalte (%) - ± 5
IR-spectrum van het bindmiddel EN 1767 De belangrijkste absorptiebanden

moeten overeenstemmen inzake positie
en relatieve intensiteit

Specifieke scheikundige proef voor de
chemische functie van het bindmiddel

Hydroxyl-index EN 1240
Isocyanaat-index EN 1242
Epoxy-index EN 1877-1
Amine-index EN 1877-2

± 10
± 10
± 5
± 6

Viscositeit bij 25 °C (Pa.s) (NOTA 2) EN ISO 3219 (coaxiale cilinders) ± 20
Droogtijd (min) EN ISO 1517 ± 10
Maximale gebruiksduur (min) EN ISO 9514 (tot een temperatuur van 40°C) ± 15

Specifieke scheikundige analyse voor het
bijzonderste element van de pigmenten

Te bepalen Te bepalen

NOTA 1     Toegelaten afwijking voor elke kleur : voor het volledig kleurengamma, bedraagt de toegelaten afwijking voor de volumieke
massa ± 4% en voor  het asgehalte ± 10 %
NOTA 2     Proef enkel uitgevoerd bij de fabrikant.
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OPMERKINGEN

Volumieke massa bij 25 °C
Bij multicomponente elementen voert men de meting enkel uit op het mengsel.

Drooggehalte
Bij multicomponente elementen voert men de meting enkel uit op het mengsel.
Men weegt het monster, waarna men het bewaart gedurende 24 uren bij (21 ± 2) °C alvorens het op
105 °C te brengen.

Asgehalte
Bij multicomponente elementen voert men de meting enkel uit op het mengsel.

Infrarood spectrum van het bindmiddel
Men registreert het infrarood spectrum na eerst pigmenten, vulstoffen en minerale producten te hebben
verwijderd (door centrifuge of selectieve oplossing) en het oplosmiddel te hebben verdampt.

Specifieke scheikundige proef voor de chemische functie van het bindmiddel :men kan deze proeven enkel
uitvoeren in het geval van reactieve harsen (multicomponente elementen).

Droogtijd
Men meet de droogtijd op de monocomponente elementen.

Maximale gebruiksduur
Men meet de maximale gebruiksduur op het mengsel, bij multi-componente elementen.

Tabel 5 – Identificatieproeven en toegelaten afwijkingen voor bekledingen op basis van hydraulische bindmiddelen

Kenmerken Proefprocedures Toegelaten afwijkingen (in % van de
referentiewaarden)

Vloeibare component
Volumieke massa bij 25 °C (g/cc)
Drooggehalte (%)
Gloeiverlies (%) (in aanwezigheid
van minerale vulstoffen)
IR spectrum op de droogrest

NBN EN 480-7
NBN EN 480-8
0,5 bij (500 ± 50) °C gedurende 30 min.

NBN EN 1767:1999

± 5
± 5
± 5

De bijzonderste absorptiebanden
moeten overeenstemmen in positie en
relatieve intensiteit

Vaste component
Korrelverdeling

Gloeiverlies (enkel voor de mono-
componente producten) (%)
Onoplosbare rest in HCl (%)

pr EN 12192-1

5 g bij (500 ± 5O) °C gedurende
30 min.
NBN B15-250

> 2 mm: ± 6 (NOTA 1)
2 mm <… < 0,063 mm: ± 4 (NOTA 1)
< 0,063 mm: ± 2 (NOTA 1)
± 1 (NOTA 1)

± 10

Op het vers mengsel
Consistentie (mm) (NOTA 2)
Volumieke massa (g/cc)
Verhardingstijd (min)

NBN EN 1015-3
NBN EN 1015-6
Door de fabrikant voor te stellen
methode

± 20 mm of ± 15 %
± 5
± 20

Op het verhard mengsel
Mechanische weerstand
(treksterkte of buigtreksterkte /
druksterkte)

Door de fabrikant voor te stellen
methode

Te bepalen

NOTA 1     Toegelaten afwijkingen in absolute waarde
NOTA 2     Proef enkel uitgevoerd bij de fabrikant
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8 Aanbieding van de producten

Om een goede verwerking van de producten te waarborgen, worden de hiernavolgende inlichtingen
aangegeven via de etiketten op de verpakking. Zoniet moet het etiket verwijzen naar een welbepaalde
technische fiche, die moet bezorgd worden aan de uitvoerder.

- de naam van het product: voorstelling van de componenten ( bij multicomponenten systemen);
- de bestemming van het product: (impregneerlaag,...);
- het aantal componenten en de éénduidige mengverhouding van de componenten;
- het verbod, bij multicomponenten systemen, om de componenten op te splitsen;
- de naam en het adres van de leverancier of producent, of het fabrieksmerk;
- de aan te brengen hoeveelheid per oppervlakte-eenheid;
- de droogtijd tussen de lagen;
- de verwerkingswijze (plaatsingsmiddelen);
- het productienummer;
- de productiedatum;
- de meldingen, volgens de geldende regels, inzake ontvlambaarheid, toxiciteit en milieu;
- de bepalingen inzake opslagvoorwaarden en bewaartijd;
- de praktische verwerkbaarheidsduur in functie van de atmosferische omstandigheden;
- het nummer en het logo van de goedkeuring.

Als men iconen gebruikt op de etiketten, moeten de technische fiches de betekenis van die iconen
vermelden.

Bij alle systemen moet men een goede homogenisatie waarborgen van de producten met pigmenten of
vulstoffen; de inhoud van de verpakkingen wordt gehomogeniseerd door middel van een elektrische of
pneumatische roerder met geringe draaisnelheid (minder dan 300 omwentelingen per minuut), dit om de
vorming van luchtbellen in het mengsel tegen te gaan. Hiertoe moet men een vat gebruiken met een beperkt
contactoppervlak lucht-materiaal.

Bij multicomponenten systemen moet men bovendien, en dit om doseerfouten op de bouwplaats te
vermijden, de volgende voorschriften in acht nemen:

a) de componenten:

- worden geleverd in twee gescheiden verpakkingen; die verpakkingen zijn verschillend en duidelijk
geïdentificeerd;

- hebben bij voorkeur een verschillende tint om de homogeniteit van het mengsel te kunnen
beoordelen;

b) één van de verpakkingen is overgedimensioneerd voor de component die erin verpakt zit, maar is
aangepast om de som van de volumes van de verschillende componenten te kunnen bevatten en om
het mengsel erin te bereiden;

c) de inhoud van de normaal gedimensioneerde verpakking wordt in het overgedimensioneerd vat
gegoten, waarin de andere component zich reeds bevindt. Men doet er goed aan erop toe te zien, dat
er geen materiaal achterblijft in de eerst geciteerde verpakking;

d) de producent zal duidelijke aanwijzingen geven voor het bekomen van een correct mengsel, met het
oog op de waarborg van een doeltreffend product.

9 Kwaliteitscontrole

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

De bepalingen van het algemeen reglement voor de certificering van producten met een ATG zijn van
toepassing, tenzij de tekst het anders bepaalt.
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De bepalingen van de controle zijn hierna beschreven.

NOTA 1    De aard en de frequentie van de hierna beschreven controles (interne en externe) moeten de controles niet verdubbelen die
uitgevoerd worden op eenzelfde component in het kader van een andere technische goedkeuring ATG. Voor de begrippen component
en element wordt verwezen naar de definities in punt 2.8 en 2.9.

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

NOTA 3    Het hierna vermelde schema van de zelfcontrole (zie punten 9.1.2 tot 9.1.4) stelt het normaal schema van de interne controle
voor. Dit kan eventueel aangepast worden in samenspraak met de producent, mits rechtvaardiging van zijn kant. De uiteindelijke
beslissing wordt door het uitvoerend bureau genomen.

9.1 Zelfcontrole in het productiebedrijf

9.1.1 Algemeenheden

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.

9.1.2 Ingangscontrole van de grondstoffen en van de elementen

Alle technische gegevens over de grondstoffen worden geregistreerd, of die afkomstig zijn van een
leverancier of resulteren uit een eigen industriële controle (organische bindmiddelen, polymeeremulsies,
cement, pigmenten, ...).

Gezien de verscheidenheid van de grondstoffen waaruit een component kan bestaan, werd een lijst van uit
te voeren proeven opgesteld in functie van de scheikundige aard van de grondstof:

- Polymeeremulsies en niet-reactieve organische bindmiddelen
- aard;
- zuiverheid;
- afmetingen van de ketens (voor de polymeeremulsies);
- proeven in verband met het moleculair gewicht.

- Reactieve harsen
- aard;
- reactiviteit of specifieke test voor de chemische functie;
- viscositeit;.

- Reactieve minerale grondstoffen (hydraulische bindmiddelen)
- chemische samenstelling (gehalte aan klinker, hoogovenslak, vliegas op basis van silicaatsteen, kalk,

watervrije zwavel, chloriden);
- fijnheid;
- bindingstijd;
- mechanische sterkte na 28 dagen.

- Pigmenten
- fijnheid;
- aard;
- zuiverheid.

- Vulstoffen
- aard;
- fijnheid;
- watergehalte.

- Oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- aard;
- volumieke massa
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- Zuivere scheikundige stoffen
- verklaring van de leverancier.

De technische gegevens moeten ter beschikking gesteld worden voor elk geleverd of geproduceerd lot.
Een wijziging in de formulering of in de aard van de grondstoffen mag slechts doorgevoerd worden, nadat de
fabrikant er zich met pertinente initiële typeproeven van heeft vergewist dat de eigenschappen van het door
de ATG gedekte product niet gewijzigd werden.
Als die aanpassing een invloed heeft op de uitslagen van de identificatieproeven, moet de fabrikant de
certificatie-instelling hiervan inlichten.
De producent moet een lijst opstellen van de grondstoffe - met hun kenmerken en de toegelaten afwijkingen
op die kenmerken - die kunnen gebruikt worden bij de samenstelling van de door de ATG gedekte
producten.

NOTA     De beoordeling over her beheer van de kwaliteit van de grondstoffen bestaat erin zich ervan te verzekeren dat de hiervóór
beschreven procedures correct worden ingevuld. Desnoods moet de leverancier bewijzen dat de procedures in de praktijk worden
toegepast. De grondstoffen mogen gecodeerd worden om de fabrieksgeheimen te vrijwaren.

9.1.3 Beheer van de productietechnologie

De producent moet over voldoende en zinvolle controlemiddelen beschikken op de productieplaatsen
(controle-apparatuur, personeel, instructies voor het personeel).

De controles op de productielijn hebben tot doel onverwijld afwijkingen vast te stellen die de eigenschappen
van het eindproduct kunnen beïnvloeden. De omvang van die controles wordt ondermeer bepaald door de
automatisatiegraad en de eisen die men stelt aan de grondstoffen.

Deze controles die het productieritme volgen, betreffen :
- de dosering van de verschillende grondstoffen;
- de regelbare instellingen op de verschillende onderdelen van de productielijn;
- eventueel, de eigenschappen van het product tijdens het productieproces, of juist erna.

NOTA     In het algemeen is het aangewezen dat de doseernauwkeurigheid van de grondstoffen kleiner is dan of gelijk aan 1 % relatief.

9.1.4 Controle op de componenten en op het eindproduct

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

Tabel 6 somt de lijst op van de uit te voeren controles.

Hierbij dienen te worden onderscheiden :
- de proeven die moeten uitgevoerd worden op ieder lot (proeven met hoge frequentie);
- de proeven die uitgevoerd moeten worden bij de start van een productiereeks, en na elke reeks van

5 loten (proeven met gemiddelde frequentie);
- de proeven die uitgevoerd moeten worden bij de start van een productiereeks (proeven met lage

frequentie).

Definities

Lot : hoeveelheid van een component die in één operatie geproduceerd wordt, of – ingeval van een
doorlopende productie - tijdens een maximale periode van 8 uur, en waarvan de samenstelling als
uniform kan beschouwd worden.

Productiereeks : hoeveelheid van een component die geproduceerd wordt tijdens een periode, waarvoor de
lijn doorlopend wordt gebruikt voor de productie van die component.

NOTA 1    De met hoge frequentie uitgevoerde proeven zijn gewoonlijk identificatieproeven. De proeven met lage frequentie zijn
prestatieproeven, waarvan de uitslagen niet onmiddellijk beschikbaar zijn, maar die ernaar streven de overeenkomst met de
voorschriften van de ATG na te zien.

NOTA 2    Sommige proeven uit tabel 3 mag men ook uitvoeren in het kader van de controle van de productielijn, voor zover de
uitslagen geregistreerd worden onder de controle op de componenten en het afgewerkt product.
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9.1.5 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 bewaard worden.

Tabel 6 – Controle op de componenten en op het afgewerkt product

Bekledingen op basis van organische bindmiddelen

Kenmerken Proeven met hoge
frequentie (1/lot)

Proeven met
gemiddelde frequentie
(1 bij aanvang van een
productiereeks en per

5 loten)

Proeven met lage
frequentie (1 bij aanvang
van een productiereeks)

Op vloeibare componenten
Volumieke massa
Viscositeit

1
1

0
0

0
0

Op het vers mengsel
Reactiviteit of droogtijd 1 0 0

Op het verhard element
Hardheid
Mechanische eigenschappen
Specifieke functionele test
(indien van toepassing)

1
0

0

0
0

0

0
1

1

Bekledingen op basis van minerale bindmiddelen

Kenmerken Proeven met hoge
frequentie (1/lot)

Proeven met gemiddelde
frequentie (1 bij aanvang
van een productiereeks

en per 5 loten)

Proeven met lage
frequentie (1 bij aanvang
van een productiereeks)

Op vloeibare componenten
Drooggehalte
volumieke massa
pH

1
1
1

0
0
0

0
0
0

Op vaste componenten
Korrelverdeling
Polymeergehalte
(indien van toepassing)

0

1

1

0

0

0

Op het vers mengsel
Rheologische eigenschappen
Verhardingstijd

1
0

0
1

0
0

Op het verhard mengsel
Mechanische eigenschappen
Specifieke functionele test
(indien van toepassing)

0

0

0

0

1

1

9.2 Toezicht door een van de fabrikant onafhankelijke controle-instelling

9.2.1 Nazichten

9.2.1.1 Doel van de controles

De controles zijn bedoeld om zich te verzekeren van de kwaliteit en van de echtheid van de zelfcontrole.
Zij moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de goedkeuring.
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9.2.1.2 Frequentie van de controlebezoeken

Het geval van de wijziging van een gecertificeerd product, van een discontinue productie of van de
stopzetting van een productie buiten beschouwing gelaten, is de frequentie van de controles deze die
voorzien is in punt 8.4. van het algemeen reglement voor de certificatie van de producten en systemen met
ATG.

9.2.1.3 Aard van de controles

De controlebezoeken worden uitgevoerd in het kader van de periodieke inspectie van de FPC of in het kader
van de technische controle van het product.

Het beheer over de kwaliteit van de grondstoffen en elementen en het beheer van de productietechnologie
worden gecontroleerd ter gelegenheid van de periodieke inspectie van de FPC.

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

- Hij ziet de controleregisters, de componenten en de afgewerkte producten na.
- Hij woont de metingen en controleproeven bij die, op het ogenblik van zijn bezoek, uitgevoerd worden in

het kader van de industriële zelfcontrole.
- 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 aan de productie en volgt de toepassing op van genomen beslissingen ten

gevolge van eventuele sancties.

9.2.2 Benaming en frequentie van de externe controleproeven

Twee keer per jaar laat de controle-instelling monsters nemen bij de fabrikant (indien het product in België
wordt vervaardigd of bij een Belgisch verdeler (indien het product in het buitenland wordt vervaardigd) om er,
op kosten van de producent, controleproeven te laten op uitvoeren in een extern laboratorium.

Deze controleproeven worden gekozen uit deze die voorkomen onder punt 7 van de goedkeuringsleidraad.

Voor de FPC van het type 1 (zie punt 8.4. van het algemeen reglement voor de certificatie van de producten
onder ATG) bedraagt het aantal monsternemingen 4 per jaar.

9.3 Algemene bepalingen voor de beoordeling van de zelfcontrole en van de externe controle

Met uitzondering van de hiervoor vermelde gevallen zijn de proefmethodes voor de zelfcontrole en de
externe controle, de eisen en de toegelaten afwijkingen op de nominale waarde, beschreven in punt 6 van
deze goedkeuringsleidraad.
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.

9.3.1 Beoordeling van de zelfcontrole

De producent beoordeelt de uitslagen van de identificatieproeven individueel.
Zijn ze niet conform, dan neemt hij onmiddellijk een nieuw monster. Hij herneemt de betwiste proef op het
getuigedeel van het eerste monster en op het tweede monster.

Als de twee uitslagen deze keer conform zijn, aanvaardt hij het lot.

Als nog steeds één van de twee uitslagen niet conform is, noteert hij het lot in het betreffende register en hij
verwijdert het volgens de geldende regels.
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9.3.2 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 de 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.

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.

10 Inhoud van de goedkeuring

De technische goedkeuring zal als volgt gestructureerd worden.

§1 Onderwerp

Dit hoofdstuk beschrijft het toepassingsgebied van de bekleding.
Dit toepassingsgebied wordt verduidelijkt met de volgende inlichtingen:
- klasse(n) van drager waarop men de bekleding mag aanbrengen evenals het toegelaten maximum

vochtgehalte;
- categorie van scheuroverbruggingsgeschiktheid;
- waterdampdoorlaatbaarheid;
- doorlaatbaarheid voor koolstofdioxide;
- doorlaatbaarheid voor vloeibaar water;
- eventuele opsomming van bijzondere eigenschappen:

. weerstand tegen dooizouten;

. weerstand tegen diffusie van chloorionen;

. kleurstabiliteit, reinigend vermogen, weerstand tegen graffiti;

. weerstand tegen mechanische belasting;

. weerstand tegen scheikundige stoffen;

. weerstand tegen micro-organismen;

§2 Materialen

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende elementen van de bekleding en bevat:
- hun functie;
- hun chemische familie;
- de aanbieding van de producten.
Voor elk element: de gemiddelde, de minimale en de maximale droge dikte.
Desgevallend wordt de afstrijklaag eveneens beschreven.

§3 Korte beschrijving van de productie en commercialisatie

Deze beschrijving bevat ook de lijst van de controles tijdens de productie.

§4 Toepassing

Dit hoofdstuk verwijst naar:
- de noodzaak van een voorafgaande diagnose;
- de voorbereiding van de drager;
- de extreme temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden voor de verwerking van de verschillende

elementen van de bekleding;
- de bereidingswijze van het mengsel en de technieken om de verschillende elementen te

homogeniseren;
- de verwerking van de verschillende elementen: materieel, wachttijd na aanmaak van de mengsels,

toe te passen hoeveelheden, wachttijd tussen de lagen;
- de te nemen maatregelen bij het uitdrogen en / of de polymerisatie.
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§5 Proefuitslagen

De technische goedkeuring vermeldt de uitslagen van de proeven betreffende de algemene en
specifieke vereisten, met uitzondering van de uitslagen van de identificatieproeven.

§6 Verpakking

De technische goedkeuring beschrijft :
- de aard en het gewicht van de verpakkingen;
- de markering op de verpakkingen;
- de opslagvoorschriften.

11 Verloop van de goedkeuringsprocedure

In het algemeen verloopt de goedkeuringsprocedure als volgt :

- Voorafgaande studie over de ontvankelijkheid van de aanvraag.

- Aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau.

- Opstelling van het proevenprogramma door de verslaggever, gebaseerd op de goedkeuringsleidraad, op
de door de aanvrager beoogde toepassingsdomeinen (zie hoofdstuk 10, punt 1),  en op eventuele andere
eigenschappen die niet voorzien zijn in de goedkeuringsleidraad;

- Voorstelling en bespreking van het proevenprogramma 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 productiecontrole.
Monstername voor de proeven.
Een gedeelte van de proefmonsters 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 proefuitslagen die voorkomen in het door de aanvrager ingediend technisch dossier, kunnen in
aanmerking genomen worden, voor zover een door de BUtgb erkend laboratorium :

- de in de leidraad voorziene identificatieproeven uitgevoerd heeft op de in werkelijkheid gebruikte
componenten;

- toezicht gehouden heeft op de voorbereiding van de proefstukken in zijn laboratorium of ze zelf heeft
bereid;

- de prestatieproeven in kwestie uitgevoerd heeft;

- Bij positieve uitslagen, uitvoering van de identificatieproeven;

- Beoordeling van de uitslagen door het uitvoerend bureau;

- Opstelling van een controle-overeenkomst;

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


