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Voorafgaande opmerking :

Deze goedkeuringsleidraad vertoont leemten betreffende sommige eisen en/of
proefmethoden.  In afwachting van de vooruitgang van de CEN werkzaamheden in dit domein
zal het uitvoerend bureau desgevallend zelf de specificaties vastleggen.

1. ONDERWERP VAN DE GOEDKEURINGSLEIDRAAD

Deze goedkeuringsleidraad beschrijft de technische eisen waaraan injectiespecies voor
betonstructuren moeten voldoen. Deze technische eisen hangen uitdrukkelijk af van de
aard van de injectiespecie en van het doel van de injectiewerken.

De eisen en proefmethoden die nog niet vastgelegd werden op de datum van de publicatie
van dit document gebeuren overeenkomstig de evolutie van de CEN-werkzaamheden in dit
domein.

De technische goedkeuring wordt toegekend aan de injectiespecie met vermelding van het
toepassingsdomein en het doel van de injectiewerken.

De technische goedkeuring van de injectiespecie heeft betrekking op de specie, met
inbegrip van de plaatsingstechniek, maar niet op de uitvoeringskwaliteit. De toepassing van
de specie gebeurt door personeel, van wie de bekwaamheid voorafgaandelijk bevestigd
werd.

Opmerking :

Species voor de injectie van capillaire poriën van beton, bakstenen, metselwerk, enz., met
als doel een scherm tegen waterdiffusie te bekomen, worden in deze goedkeuringsleidraad
niet behandeld.

2. TERMINOLOGIE

Injectie :

Vullen of gedeeltelijk vullen van scheuren en/of holle ruimtes.
Bij gedeeltelijk vullen is het de bedoeling de scheuren aan de oppervlakte af te dichten.

Component :

Een component is een product of een mengsel van producten dat in één verpakking
geleverd wordt.

Injectiespecie :
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Een injectiespecie wordt in een holle ruimte of scheur geïnjecteerd, en bestaat uit één
component (monocomponent) of een mengsel van twee of meerdere componenten.

Holle ruimte :

Worden hier beschouwd, holle ruimten veroorzaakt door een gebrekkige verdichting, door
segregatie, door het oplossen van het bindmiddel, of door mechanische belasting.

Scheur :

Holle ruimte, waarvan de ontwikkeling in één richting veel geringer is dan in de twee
andere richtingen.

3. TOEPASSINGSGEBIEDEN.

3.1. Keuze van de injectiespecie en -techniek.

De keuze van injectiespecie en -techniek gebeurt met kennis van de volgende
elementen.

3.1.1. Doel van de injectie.

a) Afdichten van de scheuren.

Hiermee wordt bedoeld dat het buitenste gedeelte van de scheuren gevuld
wordt over een diepte van enkele mm tot enkele cm (minimum 15 x de
scheurbreedte en in ieder geval minimum 5 mm).
Door deze behandeling wordt voorkomen dat corrosieve stoffen het beton
binnendringen.

Het afdichten van de scheuren kan gebeuren door injectie, al dan niet
onder druk, met een vervormbare of niet vervormbare injectiespecie.

Deze techniek is zeer gevoelig aan zelfs kleine overblijvende spanningen,
die de scheurvorming veroorzaakt hebben, indien het afdichten gebeurt
met een niet vervormbare injectiespecie.

b) Volledige vulling van de scheuren ter voorkoming van lekken.

Hiermee wordt bedoeld dat de scheuren gevuld worden, over de gehele
diepte, zodat lekken via de scheuren niet meer mogelijk zijn.
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Deze behandeling is ondermeer noodzakelijk bij waterlekken, gaslekken,
hernemingsvoegen (in wegenbouw), enz. Het vullen van de scheuren
gebeurt door injectie onder druk van een vervormbare of niet vervormbare
injectiespecie.

c) Strakke verbinding van de scheurranden, om het monolithisme van de
structuur te herstellen.

De verbinding gebeurt door injectie onder druk van een niet vervormbare
injectiespecie waarvan de treksterkte en hechting groter zijn dan de
treksterkte van het beton.  De scheur dient volledig gevuld te zijn.
Bij deze toepassing moet de oorzaak van de scheurvorming verdwenen
zijn.

d) Vervormbare verbinding van de scheurranden die een zekere beweging
toelaat, zonder scheurvorming in de injectiespecie of onthechting ervan.
De verbinding gebeurt door injectie onder druk van een vervormbare
injectiespecie.  De scheuren kunnen al dan niet volledig gevuld zijn.

e) Bescherming van de wapening.

Dit doel wordt in zekere mate bereikt door vulling van de scheur.
Principieel moet de scheur totaal gevuld worden, zoniet moet bewezen
worden dat een vulling over een beperkte diepte (bijvoorbeeld voorbij de
aan de oppervlakte gelegen wapening) voldoende waarborgen biedt  tegen
corrosie van de dieper gelegen wapening.

Indien, om technische redenen, corrosie totaal moet voorkomen worden,
mogen alleen injectiespecies op basis van cement of epoxy gebruikt
worden.

Opmerkingen :

Bij injectiewerken kunnen één of meerdere van de hiervoor beschreven
doeleinden beoogd worden.

Wanneer geïnjecteerd wordt in holle ruimten van beton zijn in principe
dezelfde bedenkingen van toepassing als voor de scheuren, met
uitzondering van deze bij doeleinde a.
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3.1.2. Eigenschappen van de scheur.

De scheur wordt door volgende eigenschappen gekenmerkt.

a) De scheurbreedte.

De scheurbreedte (b) en de variaties van de breedte (db), uitgedrukt in %
van de gemiddelde breedte. Men moet hierbij een onderscheid maken
tussen variaties vóór injectie (dbi) en de overblijvende variaties na
injectie (dbr).

Indien er geen variaties waarneembaar zijn (db = 0) spreekt men van  een
passieve scheur.

De bestaande variaties (dbi) kunnen zich voordoen :

- op korte duur (bijvoorbeeld : door dynamische belastingen);
- dagelijks (bijvoorbeeld : ingevolge bezonning);
- op lange duur (bijvoorbeeld : door thermische en hygrometrische

sollicitaties die afhangen van het seizoen).

De injectiespecie moet aan de bestaande variaties dbi kunnen  weerstaan,
zowel tijdens de injectie als na de verharding.

Men moet rekening houden met het feit dat een passieve scheur ook
lichte variaties van de breedte zal vertonen tengevolge van de verandering
van de afmetingen van het beton, veroorzaakt door veranderingen van de
relatieve vochtigheid en temperatuur van de lucht. Indien deze
veranderingen als homogeen beschouwd kunnen worden voor de gehele
structuur, tonen de praktijkervaringen dat niet vervormbare
injectiespecies (epoxyhars bv.) aan deze variaties kunnen weerstaan.

Een scheur die actief was vóór een injectie kan erna passief worden
indien de oorzaak van de scheurvorming verdwenen is.

b) De aanwezigheid van water.

Verschillende gevallen bestaan :

- scheurranden zijn droog;
- scheurranden zijn vochtig;
- scheurranden zijn nat (druppels water zichtbaar);
- scheurranden staan onder waterdruk.
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c) De aanwezigheid van vuil.

Deze kan de hechting negatief beïnvloeden.

d) De diepte van de scheuren.

De scheuren kunnen zich uitsluitend aan de oppervlakte van het beton
bevinden of tot in de diepere lagen reiken.
In het eerste geval kunnen zij in de vorm van webscheuren aan de
oppervlakte zichtbaar zijn.
In het tweede geval moet ook nagegaan worden of de scheuren niet open
zijn aan de achterzijde van de structuur.

3.1.3. Eigenschappen van het beton.

Het beton wordt gekenmerkt door volgende relevante eigenschappen :

a) Treksterkte

b) Doorlatendheid

c) Aanwezigheid van expansieve reacties :

Indien de scheurvorming te wijten is aan expansieve reacties (alkali-
granulaat-reactie, secundaire ettrengietvorming) is een injectie niet
geschikt.

3.2. Soorten injectiespecies.

3.2.1. Op basis van harsen.

Epoxyhars :
zuiver
gethixotropeerd
met vulstoffen
met teer

Polyurethaanhars :
monocomponent
tweecomponent zuiver

met vulstoffen
met teer
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Reactief acrylaathars :
zuiver
gemengd met dispersiehars

3.2.2. Op basis van mineraal bindmiddel.

Cement :
zuiver
met vulstoffen
met bitumenemulsie
met kunststofemulsie
met alkalisilicaat
met reactieve kunststofemulsie (waarvoor de hoeveelheid water zorgt
voor de hydratatie van het cement)

Alkalisilicaat

Opmerking :

In dit document wordt het dichten van scheuren met warm bitumen niet beschouwd.

4. GOEDKEURINGSVEREISTEN.

4.1. Algemene vereisten.

4.1.1. Verwerkbaarheid.

4.1.1.1. Injectie.

Proef zie 6.1.1.

De verwerkbaarheidsproef wordt uitgevoerd in volgende
omstandigheden :

- Temperatuur :
Minimum gebruikstemperatuur aangegeven door de fabrikant.
Dit is doorgaans : 5 ± 1 °C.
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- Vochtgehalte van het beton :

* voor injectiespecies op basis van harsen :
maximaal vochtgehalte aangegeven door de fabrikant (droog,
vochtig, nat);

* voor injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen :
minimum vochtgehalte aangegeven door de fabrikant.

De injectiespecie moet de scheur volledig vullen.
De controle van de vullingsgraad gebeurt door visueel onderzoek van
de kernen, en van de gaten in de geboorde platen.  In het bijzonder
moet de ruimte tussen de twee tegenover elkaar geplaatste
betonoppervlakken volledig gevuld zijn met de injectiespecie.

4.1.1.2. Zandkolom.

Proef zie 6.1.3.

Deze proef is alleen uit te voeren voor injectiespecies bestemd voor
het injecteren van scheuren tussen 0,2 en 1 mm breedte.

De zandkolom moet volledig geïnjecteerd kunnen worden.

4.1.1.3. Viscositeit.

Proef zie 6.1.4.

De eisen gelden alleen voor injectiespecies bestemd voor het
injecteren van scheuren tussen 0,2 en 1 mm breedte.

- Injectiespecie op basis van hars : de viscositeit moet minder dan
1500 cp bedragen.

- Injectiespecie op basis van mineraal bindmiddel : eisen nog niet
vastgelegd.

4.1.1.4. Stabiliteit van het mengsel.

Proef zie 6.1.5.

De eisen gelden alleen voor:
- injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen;
- injectiespecies met vulstoffen;
die niet continu geroerd worden tijdens de injectiewerken.
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De volumieke massa van de bovenste en de onderste fractie, na een
bewaringstijd gelijk aan de verwerkingstijd, mag niet van meer dan x
% verschillen.
(De waarde van x moet nog vastgelegd worden).

4.1.2. Hechting.

Proef zie 6.2.

De eisen voor de hechting verschillen naargelang het doel van de injectie en
de aard van de injectiespecie.

- Strakke verbinding van de scheurranden : ≥ 2,4 N/mm²
De resultaten bekomen na 7 dagen dienen ter informatie.

- Vervormbare verbinding van de scheurranden :
geen loskomen van de injectiespecie bij de gevraagde vervorming.

- Vulling :
de eisen worden door de opdrachtgever vastgelegd.

Voor sommige injectiespecies zijn geen eisen i.v.m. de hechting toepasbaar.

4.1.3. Krimp.

Proef zie 6.3.

- Injectiespecies op basis van harsen : kleiner dan 3 %.

- Injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen :
geen scheuren of loskomen van het beton bij de proef op de weerstand
tegen uitdrogen.

- Injectiespecies met expansie eigenschappen :
proef niet toepasbaar.

4.1.4. Duurzaamheid : weerstand tegen klimatologische invloeden.

Proef zie 6.8.

- De hechting mag niet meer dan 30 % onder de initiële waarden liggen.

- De injectiespecie mag geen aantastingen of volumeveranderingen vertonen,
zoals interne scheurvorming, krimp, enz.
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4.1.5. Identificatieproeven.

Proeven zie 6.10.

De injectiespecie moet geïdentificeerd zijn, zodat daarna met een beperkt
aantal proeven gecontroleerd kan worden of het geleverde product
overeenstemt met het erkende product

4.2. Specifieke vereisten naargelang het doel van de injectie.

4.2.1. Strakke verbinding van de scheurranden.

4.2.1.1. Splijttreksterkte.

Proef zie 6.4.1.

- Injectiespecie op basis van hars : ≥ 7 N/mm².

- Injectiespecie op basis van minerale bindmiddelen : ≥ 3 N/mm².

4.2.1.2. Glasovergangstemperatuur.

Proef zie 6.4.2.

De proef wordt alleen uitgevoerd op injectiespecies op basis van
hars.
De glasovergangstemperatuur zal 20 °C boven de normale
gebruikstemperatuur liggen.

4.2.2. Vervormbare verbinding van de scheurranden.

4.2.2.1. Vervormbaarheid.

Proef zie 6.5.1.

De vervormbaarheid moet groter zijn dan 2 maal de overblijvende
breedtevariatie dbr van de scheur na injectie.

4.2.2.2. Vermoeiïng met betrekking tot de aanhechting.

Proef zie 6.5.2.
Eisen nog niet vastgelegd.

Nota : de vermoeiïng met betrekking tot trillingen veroorzaakt door
het verkeer wordt beschouwt in § 9.3.4.
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4.2.3. Bescherming van de wapening.

4.2.3.1. Gehalte aan chloriden.

Proef zie 6.6.1.

De proef wordt alleen uitgevoerd op injectiespecies op basis van
mineraal bindmiddel.
Het gehalte moet kleiner zijn dan 0,2 % van de massa van de verharde
specie.

4.2.3.2. Corrosiviteit.

Proef zie 6.6.2.

De proef wordt alleen uitgevoerd op injectiespecies op basis van
mineraal bindmiddel.
De stroomintensiteit mag niet hoger liggen dan 10 µA/cm² tijdens de
gehele duur van de proef. (Deze waarde is een voorlopige waarde en
is vatbaar voor aanpassing).

4.2.3.3. Waterdoorlatendheid.

Proef zie 6.7.1.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.2.4. Vulling ter voorkoming van lekken.

4.2.4.1. Waterdoorlatendheid.

Proef zie 6.7.1.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.2.4.2. Injectiespecies met zwellend effekt.

Hiermede worden bedoeld, de injectiespecies die in contact met
water een volumevermeerdering vertonen, ten opzichte van het
oorspronkelijke volume van de droge specie.

Het zwellend effect kan bekomen worden :

- door chemische reactie met water, hetgeen aanleiding geeft tot
vorming van schuim;

- door fysische adsorptie (gels).
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4.2.4.2.1. Volumeverandering.

Voor polyurethaanhars proef : zie 6.10.3.1. (volume
verandering).
Voor gels : proef nog niet vastgelegd.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.2.4.2.2. Weerstand tegen uitzweten.

Proef zie 6.7.2.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.2.4.2.3. Weerstand tegen nat-uitdrogingscycli en vorst-dooi cycli.

Proef zie 6.8.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.2.4.3. Niet zwellende injectiespecies.

Geen bijkomende specifieke vereisten.

4.2.5. Afdichten van de scheuren.

Volgens het beoogde doel zijn de specifieke vereisten hiervoor vermeld van
toepassing.
Zie ook opmerking van § 4.4.
In sommige gevallen worden de eisen door de opdrachtgever vastgelegd.

4.3. Secundaire vereisten.

De secundaire vereisten kunnen opgelegd worden bij speciale toepassingen.

4.3.1. Sterkteontwikkeling.

Proef zie 6.9.1.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.3.2. Compatibiliteit met elastomeren.

Proef zie 6.9.2.
Eisen nog niet vastgelegd.
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4.3.3. Weerstand tegen vloeien.

Proef zie 6.9.3.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.3.4. Weerstand tegen scheurbreedtevariaties tijdens de verharding.

Proef zie 6.9.4.
Eisen nog niet vastgelegd.

4.3.5. Eisen in geval van contact met drinkwater.

In geval van contact met drinkwater moet het product aan verschillende eisen
voldoen in verband met de chemische, organoleptische en bacteriologische
eigenschappen.

Deze eisen worden verduidelijkt in de Koninklijke Besluiten van 25 augustus
1975 en 11 mei 1992.

De testomstandigheden en de gemeten parameters worden beschreven in de
normen NBN S29-001 (kunststofmaterialen), S29-002 (organische niet
kunststofmaterialen), S29-003 (elastomeren) en pr. S29-004 (cement).

Deze eigenschap wordt erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieu, en wordt na voorlegging van het attest door het uitvoerend bureau
overgenomen.

4.4. Aanvullende vereisten voor injectiespecies met vulstoffen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk de basisinjectiespecie met vulstoffen te
modificeren.
In dat geval, en voor zover de basisinjectiespecie een erkenning bezit, moeten alleen
volgende eigenschappen gecontroleerd worden :

- korrelverdeling van de vulstof :
de diameter van de grootste korrels mag niet groter zijn dan 1/10 van de
scheurbreedte;

- de vulstof moet inert zijn en mag de verharding van de injectiespecie niet nadelig
beïnvloeden. Het vochtgehalte, in geval van injectiespecie op basis van hars, moet
kleiner zijn dan 1 %;

- de stabiliteit van het mengsel,
proef zie 6.1.5.;

- weerstand tegen vloeien,
proef zie 6.9.3.;
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- verwerkbaarheid,
proef zie 6.1.1.

De afstand tussen de twee platen wordt vastgesteld overeenkomstig de breedte van
de te injecteren scheuren.

- reologische eigenschappen :
De reologische eigenschappen, en in het bijzonder de eventuele vloeidrempel,
worden bepaald  volgens ISO 3219.
Deze eigenschappen dienen aangepast te zijn aan de eigenschappen van de scheur
en het doel van de injectie.

Bijvoorbeeld, indien de scheuren open zijn aan de achterzijde, of indien de werken
uitgevoerd worden om alleen maar de scheuren af te dichten, moet de specie een
vloeidrempel vertonen.

Opmerking :

Injectiespecies zonder vulstoffen kunnen eventueel gethixotropeerd worden om
technische redenen (indien bijvoorbeeld het vloeien naar naburige holle ruimtes
vermeden moet worden).

5. UITVOERING VAN INJECTIEWERKEN.

Dit hoofdstuk handelt over de werken op het terrein en heeft als doel het kader waarin de
goedkeuring gegeven werd te verduidelijken.  De uitvoering wordt in detail beschreven in
de uitvoeringsleidraad "Injectiewerken" (versie 05.02.96 van de CEP-LIN-MET
werkgroep").

5.1. Inleiding.

Injectiewerken kunnen alleen uitgevoerd worden na een grondige voorafgaande
diagnose van de structuur.
Deze diagnose moet toelaten de oorzaak en de eigenschappen van de scheuren te
identificeren, de eigenschappen van het beton te bepalen, de doeleinden van de
injectie te omschrijven en de gewenste graad van vulling vast te leggen.

Op basis van deze gegevens kan de keuze van de meest geschikte injectiespecie en -
methode gemaakt worden.
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Indien de injectiewerken als doel hebben een vervormbare verbinding van de
scheurranden te bereiken, moeten de werken plaatsvinden in de omstandigheden
waarbij de breedte van de scheur het grootst is.

Indien er korte duur of dagelijkse variaties van de scheurbreedte optreden (zie
§ 3.1.2.) moet de injectiespecie hieraan kunnen weerstaan.

Indien de korte duur of dagelijkse variaties van de scheurbreedte kunnen optreden
tijdens de verhardingstijd van de injectiespecie, moet de injectiespecie hieraan
kunnen weerstaan, zonder dat de verharding en de eigenschappen in verharde staat
hierdoor nadelig beïnvloed worden.

5.2. Voorbereidende werkzaamheden.

Vóór het plaatsen van de injectienippels worden de scheuren aan het betonoppervlak
gereinigd, zonder ze evenwel met stof te vullen, teneinde ze volledig zichtbaar te
maken.

De vochtigheidstoestand van de scheur moet binnen het toepassingsgebied vallen van
de te gebruiken specie.

De afstand tussen de injectienippels hangt af van de afmetingen van het te injecteren
element, van het verloop van de scheur en van de beoogde vullingsgraad.

Bij vertakkingen van scheuren zullen één of meerdere bijkomende injectienippels
geplaatst worden.

5.3. Injectieapparatuur.

* De injectiepomp voldoet aan de volgende eisen :

- de regelbare en controleerbare druk, moet permanent afleesbaar zijn.;
- een visuele controle van de voorraad van het injectiemateriaal is noodzakelijk.

* De injectiepomp behoort tot één van de volgende types :

- manueel;
- d.m.v. drukreservoir;
- mechanisch.
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* Het wordt toegestaan een mechanische pomp, die de componenten vlak voor het
injecteren doseert en mengt, te gebruiken mits volgende beperkingen en
voorwaarden :

- het gebruik van voorafgedoseerde verpakkingen blijft van toepassing voor het
bijvullen van de reservoirs, teneinde de regeling van de dosering continu te
kunnen nagaan (respecteren van de hoeveelheden A en B);

- de controle op de respectievelijke hoeveelheden A en B,  en bijgevolg op de
verhouding van het mengsel moet mogelijk zijn. De gemeten verhouding mag
niet meer dan 5 % afwijken van de theoretische verhouding bij alle
gebruikstemperaturen;

5.4. Uitvoering van de injectie.

De injectie mag niet uitgevoerd worden bij een temperatuur die lager is dan die bij de
erkenningsproeven, zonder nochtans te dalen onder 0 °C. Dit geldt zowel voor de
omgevingstemperatuur als voor de temperatuur van het beton.

Men begint de injectie steeds bij de laagste injectienippel teneinde de injectiespecie
van beneden naar boven te duwen, en aldus de lucht uit de scheur te drijven
naargelang deze zich vult.

Het verloop van de injectiespecie moet op elk ogenblik van de injectie gevolgd
kunnen worden, eventueel d.m.v. controlenippels.

De hoeveelheden voorbereide producten zijn zodanig dat zij verwerkt kunnen worden
binnen 80 % van de verwerkingstijd bij de gegeven verwerkingstemperatuur.
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6. PROEFMETHODEN.

Behalve indien de werkwijze is aangegeven, wordt iedere meting 3 keer uitgevoerd en
worden de "eisen of toelaatbare afwijkingen" vergeleken met het gemiddelde van de
resultaten van de 3 proeven.

6.1. Voorbereiding van de proefstukken en verwerkbaarheidsproeven.

6.1.1. Verbinding beton/injectiespecie.

De betonnen drager heeft volgende eigenschappen :

Hij bestaat uit twee betonplaten van 100 x 50 x 4 cm.  De contactvlakken
hebben een dusdanige vlakheid dat de ruimte tussen de platen, rekening
houdend met de oneffenheid van de oppervlakte, varieert tussen 0,2 en 1 mm.
De tegenover elkaar staande oppervlakken worden ruw gemaakt door
gritstralen, waarna zij ontstoft worden.  De samenstelling van het beton is
overeenkomstig DRAFT pr EN 104-801-1 type MC 0,45
(oppervlaktetreksterkte : gemiddelde waarde minimum 3 N/mm², met
minimum waarden van 2,5 N/mm²).

Daarenboven dienen de volgende punten in aanmerking genomen te worden :

- bewaringsomstandigheden na de voorbereiding : 7 dagen onder
kunststoffolie;

- de ouderdom van de platen bedraagt tussen 56 dagen en één jaar;
De carbonatatiediepte mag niet hoger liggen dan 1 mm;

- het lichtjes gritstralen heeft als doel de cementhuid te verwijderen.

Verwerkbaarheidsproef :
(Zie figuren I, II en III).

* De ruimte tussen de twee betonplaten varieert in normale omstandigheden
van 0,2 tot 1 mm.
Deze breedte kan echter gewijzigd worden op speciale aanvraag.
De contactvlakken zullen dan een dusdanige vlakheid bezitten, dat de ruimte
tussen de platen, rekening houdend met de oneffenheid van de oppervlakte,
niet meer dan 30 % van de nominale ruimte verschilt.
De erkenning zal dan geldig zijn voor scheuren waarvan de breedte niet
kleiner is dan de breedte gebruikt bij de verwerkbaarheidsproef.

* Het laboratorium sluit de achterste spleet en de bovenste en onderste
transversale spleten af; de bovenste transversale spleet wordt echter over
een lengte van 10 cm aan de achterste zijde open gehouden.



Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 22 september 1999

21

* De aldus voorbereide platen evenals de te verwerken producten worden
gedurende minstens 48 uren bewaard in een geklimatiseerd proeflokaal
ingesteld op de minimale verwerkingstemperatuur.
De arbeider plaatst vervolgens in het geklimatiseerde lokaal de
injectienippels, en sluit de voorste spleet af.

* Daarna gaat men over tot het eventuele bevochtigen van de scheur :

- droog beton :
de platen zijn in hygrothermisch evenwicht met de relatieve vochtigheid
van het proeflokaal die 85 - 95 % moet bedragen;

- vochtig beton :
de bovenste nippels worden gesloten.
De ruimte wordt totaal met water gevuld langs de onderste nippel, en zo
30 minuten bewaard.
Daarna wordt de ruimte geledigd en nog eens 10 minuten bewaard,
alvorens met de injectie te beginnen;

- nat beton :
zoals voor vochtig beton.
Hier wordt echter onmiddellijk na het ledigen begonnen met injecteren;

- injectie met waterdruk :
zoals voor vochtig beton.
De injectie gebeurt echter met de ruimte vol water.
De eventuele waterdruk wordt door de producent bepaald.

* Het door de arbeider bij de proef gebruikte materiaal is van hetzelfde type
als dat te gebruiken op de bouwplaats.
De druk ter hoogte van de injectienippels mag niet hoger dan 5 bar zijn.
De arbeider injecteert dan de met deze opstelling gesimuleerde scheur.

* Na verharding gaat men over tot het boren van 24 kernen ø 50 mm, en het
zagen van 3 secties, zoals aangeduid in figuur IV.  Voor week injectiehars
met lage aanhechting, wordt het boren van de kernen vervangen door het
zagen van proefstukken van 50 x 50 mm.

* Bewaringswijze :

a) Injectiespecie op basis van hars :
- 7 dagen bij de omstandigheden van de verwerkbaarheidsproef;
- 7 dagen bij de normale laboratoriumomstandigheden

(23 ± 2 °C, 50 ± 5 % relatieve vochtigheid).
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b) Injectiespecie op basis van mineraal bindmiddel:
- 7 dagen bij de omstandigheden van de verwerkbaarheidsproef;
- 21 dagen bij 20 ± 2 °C en > 95 % R.V.

6.1.2. Verharde injectiespecie.

a) Injectiespecie op basis van hars.

Het injectiehars wordt gegoten tussen twee glasplaten bedekt met een
anti-hechtingsfolie, en met een tussenafstand van 3 mm.
Voor polyurethaanhars, dat voor het zwellen de aanwezigheid van water
vereist, wordt ook een 3 mm dik plaatje voorbereid, met een gietvorm
zoals beschreven in de norm pr.EN 104-827-1 (behalve dat de dikte 3 mm
bedraagt).

b) Injectiespecie op basis van mineraal bindmiddel :

Hetzelfde als voor punt a), behalve dat de dikte van het plaatje 10 mm
bedraagt.

c) Injectiespecie met vulstoffen.

Hetzelfde als voor punten a) en b); de dikte bedraagt echter 10 x de
diameter van de grootste vulstofkorrel van de injectiespecie.

Bewaringswijze.

a) Injectiespecie op basis van hars :
- 7 dagen bij de normale laboratoriumomstandigheden

(23 ± 2 °C, 50 ± 5 % R.V.);

b) Injectiespecie op basis van mineraal bindmiddel :
- 28 dagen bij 20 ± 2 °C en > 95 % R.V.

6.1.3. Zandkolom.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de NF P 18-891 "Essai
d'injectabilité à la colonne de sable en milieu sec et humide". De injectie
gebeurt in een geklimatiseerde ruimte bij 10 °C in droog en in vochtig zand.
Tijdens de proef wordt de temperatuur van de injectiespecie aan de ingang van
de zandkolom gemeten door middel van een thermokoppel en achteraf
vermeld in het verslag.
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De injectiedruk bedraagt 0,075 MPa.
In tegenstelling met wat in artikel 6.3.1. tweede en derde geval van deze norm
vermeld staat, wordt de injectie niet stopgezet maar voortgezet tot maximale
vulling van de zandkolom.

6.1.4. Viscositeit.

De viscositeit wordt gemeten na de verwerkingstijd aangeduid door de
fabrikant bij de maximum en minimum gebruikstemperatuur.

De metingen gebeuren volgens ISO/DIS 3219 voor injectiespecies op basis
van hars.
Voor injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen wordt de bepaling in
dezelfde omstandigheden uitgevoerd op een beker van Marsch, zoals
beschreven in de norm pr EN 445 § 3.2.2.

Opmerking :

De verwerkingstijd bij de minimum en maximum gebruikstemperatuur kan
gemeten worden volgens proef 6.10.2.1.

6.1.5. Stabiliteit van het mengsel.

De injectiespecie wordt bij 23 °C bewaard in een gesloten, gegradeerde
decantatiebeker van 500 ml, waarvan de binnendiameter ca. 50 mm bedraagt,
en de hoogte 250 mm.
De volumieke massa van de fracties van 0 tot 100 ml, en van 100 tot 500 ml
wordt gemeten zoals beschreven in § 6.10.1., na een bewaringstijd gelijk aan
de verwerkingstijd.

6.2. Hechtingsproeven.

De hechting wordt gemeten op kernen ontnomen uit de proefstukken zoals vermeld
in § 6.1.1.
Voor de proef worden de eindvlakken van de kernen geëffend en worden er metalen
schijfjes op gekleefd met een aangepaste lijmsoort.
Na verharden van de lijm wordt er op de schijfjes een trekkracht loodrecht op het
lijmoppervlak aangebracht.
De treksnelheid bedraagt 0,1 ± 0,05 N/mm² sec.
De proef wordt uitgevoerd :
- na 7 dagen bewaring bij verwerkbaarheidsomstandigheden (6 proefstukken);
- na volledige verharding (6 proefstukken).
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6.3. Krimp.

- Injectiespecies op basis van harsen :
de proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de ontwerpnorm pr EN 104
part 816.2.

- Injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen :
weerstand tegen uitdrogen :
een proefstuk van 40 x 10 cm, ontnomen uit het proefstuk voorbereid zoals
beschreven in § 6.1.1. wordt 2 maanden bij + 40 °C, in een droogoven, behouden.

6.4. Proeven bij strakke verbinding van de scheurranden.

6.4.1. Splijttreksterkte.

Dit is een mechanische proef uitgevoerd op 5 proefstukken uit de
geïnjecteerde zandkolom.
De 5 proefstukken, genummerd van 1 tot 5 van onder naar boven, worden
bekomen door verzagen. Elk proefstuk wordt op trek belast door overdwars
splijten (de slankheid van de proefstukken is gelijk aan 2).

6.4.2. Meting van de glasovergangstemperatuur.

De glasovergangstemperatuur wordt volgens één van de volgende methodes
bepaald :

- bepaling van de buigingstemperatuur onder een belasting
(ASTM D 648 spanning 0,455 N/mm²)

- bepaling van de dilatometrische kromme
(temperatuurstijging van 1 °C per minuut tussen 23 en 150 °C)

- bepaling door DSC (Differential Scanning Calorimetry) volgens ASTM D
3418.

De bepaling wordt uitgevoerd :

- na 7 dagen bij 23 ± 2 °C / 50 ± 5 % R.V.;
- na 7 dagen bij 23 ± 2 °C / 50 ± 5 % R.V. en herbakken gedurende 16 uren

bij 80 °C.
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6.5. Proeven bij vervormbare verbinding van de scheurranden.

De proeven worden uitgevoerd op proefkernen ø 50 mm ontnomen uit het proefstuk
voorbereid zoals beschreven in § 6.1.1.

6.5.1. Vervormbaarheid.

De vervormbaarheid wordt gemeten door het opnemen van de vervorming bij
de aanhechtingsproef (zie § 6.2.).

De maximale vervorming is de vervorming gemeten bij de maximale last,
alvorens er scheurvorming optreedt in de injectiespecie of deze loskomt van
de drager.

6.5.2. Vermoeiïngsproef.

De vermoeiïngsproef bestaat uit het uitvoeren van 100 cycli met vervorming
door een trekproef op proefstukken zoals voorzien in § 6.2.  De last bedraagt
33 % van de maximale last, de belastingssnelheid bedraagt 0,05 Mpa/sec.

6.6. Proeven bij bescherming van de wapening.

6.6.1. Gehalte aan chloriden.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de NBN B 15-257 op de
verharde injectiespecie.

6.6.2. Corrosiviteit.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in het document : "Richtlinien
für die Zuteilung von prüfzeichen für Betonzusatzmittel (Prüfrichtlinien)
Fassung juni 1989 § 7.4.4." (injectiespecie op basis van minerale
bindmiddelen).

6.7. Proeven bij het vullen ter voorkoming van lekken.

6.7.1. Meting van de waterdoorlatendheid.

* Onderwerp :
deze test beschrijft de meting van de waterdoorlatendheid (coëfficiënt van
Darcy) van met water verzadigde materialen.
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* Terminologie :
waterdoorlatendheid k :
de snelheid waarmee water met een laminaire stroming door één
oppervlakteëenheid van het materiaal vloeit, onder een hydraulische
eenheidsgradient en bij een gestandaardizeerde temperatuur (20 °C).

* Apparaat :
het apparaat moet een constante hydraulische druk uitoefenen met een
nauwkeurigheid van ± 5 %, en uitgerust zijn met een drukmeettoestel.
De waterdruk kan aangebracht worden via een watervat, waarvan het
bovenste gedeelte aangesloten is op gas onder druk.
De indringing van het water wordt afgelezen op een gegradeerde glazen
pijp.
De proefapparatuur is weergegeven in figuur V.

* Proefstukken :
de waterdoorlatendheid kan gemeten worden

- loodrecht op het vlak van de injectiespecie.
In dit geval bestaat het proefstuk uit de verharde injectiespecie (zie
§ 6.1.2.), ø 80 mm.
Rond het proefstuk wordt een waterdichte hechtende laag gegoten,
waarvan de flexibiliteit vergelijkbaar is aan die van de injectiespecie (bij
voorbeeld : epoxymortel, polyurethaanhars, enz.) (figuur VI);

- in de richting van de geïnjekteerde scheur.
In dit geval wordt het proefstuk van 8 x 8 x 4 cm door zagen ontnomen
van het proefstuk voorbereid zoals beschreven in § 6.1.1.  Rond het
proefstuk wordt een waterdichte aanhechtende laag gegoten (bij
voorbeeld : epoxymortel) (figuur VII).

* Werkwijze :

1. De proefstukken worden 7 dagen onderdompeld in water bij 20 °C.

2. De proefstukken worden in het testapparaat bevestigd (zie figuur I); de
waterdruk wordt aangebracht, zodanig dat geen luchtinsluitels aan de
oppervlakte ontstaan.  Doorgaans zal de waterdruk 1 bar bedragen.
Andere drukken kunnen aangebracht worden, naargelang de
waterdoorlatendheid van het monster.
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3. De waterstroom wordt regelmatig gemeten, bijvoorbeeld om de
24 uur.  Andere tussentijden kunnen gebruikt worden naargelang de
waterdoorlatendheid van het monster.
De waterdoorlatendheid kan als constant beschouwd worden, indien 4
opeenvolgende metingen niet meer veranderen dan + 25 % van het
gemiddelde.

4. De dikte van het proefstuk onder de aangebrachte druk wordt gemeten.

* Berekening :

- Proef uitgevoerd loodrecht op het vlak van de injectiespecie.
De waterdoorlatendheid k wordt gegeven door :

k
QL
Ath

m s= ( / )

waarin

Q = waterstroom (m³)
L = dikte van het proefstuk (m)
A = testoppervlakte (m²)
t = tijd tussen 2 metingen (sec.)
h = hydraulische druk (in m water).

- Proef uitgevoerd in de richting van de geïnjecteerde scheur

k
QL k A th

Ath
m s=

− ' '
( / )

waarin

k = waterdoorlatendheid van de injectiespecie (m/s)
k' = waterdoorlatendheid van het beton (m/s)
Q = waterstroom (m³)
L = dikte van het proefstuk (m)
t = tijd tussen 2 metingen (sec.)
h = hydraulische druk (in m water)
A = testoppervlakte van de injectiespecie (m²)
A' = testoppervlakte van het beton (m²)

6.7.2. Proeven op injectiespecies met zwellend effekt in contact met water.

Proeven nog niet vastgelegd.
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6.8. Duurzaamheidsproeven: weerstand tegen klimatologische invloeden.

De proef gebeurt doorgaans op de verbinding tussen beton en injectiespecie.
Indien de injectiespecie geen hechting vertoont wordt de proef uitgevoerd op de
verharde injectiespecie.

- Injectiespecies op basis van hars :

6 kernen, geboord uit het proefstuk beschreven in § 6.1.1., worden op 14 dagen
ouderdom, gedurende veertien dagen ondergedompeld in een bak water bij een
temperatuur van 23 ± 2 °C.
Onmiddellijk na deze periode worden de kernen onderworpen aan de trekproef
beschreven in § 6.2.

- Injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen.

Weerstand tegen vorst-dooicycli :
6 kernen geboord uit het proefstuk beschreven in § 6.1.1. worden, op 28 dagen
ouderdom, onderworpen aan vorst- en dooicycli zoals hierna beschreven :

- de proefstukken worden in water onderdompeld en op kleine steunen geplaatst,
zodat alle vlakken in contact zijn met water. De onderdompeling gebeurt tot de
massa van de natte proefstukken constant is, met een minimum van 48 uur. De
massa is constant wanneer twee opeenvolgende wegingen met een tussentijd
van 24 uur een massaverschil vertonen, dat kleiner is dan 0,1 % van de massa
van het proefstuk bij de laatste weging.
Het wegen gebeurt met een nauwkeurigheid van 0,05 %, als volgt :
het proefstuk wordt uit het water gehaald, met een vochtige zeemlap
afgedroogd zodat het oppervlaktewater verwijderd is, en dan gewogen;

- de proef op de vorstbestandheid wordt dan uitgevoerd volgens punt 6 van de
norm NBN B 15-231 (1987), behalve dat het aantal proefstukken 6 bedraagt in
plaats van 5.
Het aantal cycli volgens NBN B 05-203 (1977) is 14. De proefstukken worden
visueel onderzocht volgens punt 7 van de norm NBN B 15-237 (1987).
Na de 14de cyclus worden de proefstukken nog 7 dagen bij 23 ± 2 °C en
50 ± 5 % R.V. bewaard, en dan aan de trekproef beschreven in § 6.2.
onderworpen.

- Injectiespecies met zwellend effect in aanwezigheid van water.

Proeven niet vastgelegd.
De weerstand tegen nat-uitdrogingscycli en vorst-dooicycli wordt gemeten
overeenkomstig de omstandigheden ter plaatse.
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6.9. Proeven in verband met secundaire vereisten.

6.9.1. Sterkte ontwikkeling.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de ontwerpnorm
pr EN 104 854.

6.9.2. Compatibiliteit met elastomeren.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de ontwerpnorm
pr EN 104 827.3.

6.9.3. Weerstand tegen vloeien.

Proef nog niet vastgelegd.

6.9.4. Weerstand tegen scheurbreedtevariaties tijdens de verharding.

Proef nog niet vastgelegd.

6.10. Identificatieproeven.

De identificatieproeven hebben als doel na te kunnen gaan, of de productie constant
blijft, en of het geleverde product overeenstemt met het erkende product.  De
volgende bladzijden geven de aard van de proeven, de proefmethoden en de hoogst
toegestane afwijkingen ten opzichte van de referentiewaarden bekomen bij de
erkenningsproeven.
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6.10.1. Identificatie gebaseerd op de samenstelling.

6.10.1.1. Injectiespecies op basis van hars.

Meetmethode Hoogst toegestane afwijkingen
in % van de referentiewaarden

Infraroodspectrum (A, B) AFNOR  NF 18-809 de belangrijkste absorptiebanden
moeten overeenstemmen

Volumieke massa bij 25 °C (A, B) ISO 1675 ± 5 %

Drooggehalte (A, B) DIN 16945 § 4.8.
(monsterneming : 0,5 g ipv 5 g)

± 15 %

Asgehalte (A, B) DIN 16945 § 4.9.
(monsterneming : 0,5 g ipv 5 g)

± 1 % van de absolute waarde van
de referentiewaarden

Viscositeit bij 25 °C (A, B) ISO/DIS 3219
NFT 30-014

± 15 %

Epoxy-equivalent (A) ASTM D 1652 ±7 %

Amine-index (B) DIN 16945 ± 10 %

Hydroxylgehal (A) DIN 16945 § 4.16. ± 10 %

NCO-index (B) DIN 16945 § 4.18. ± 10 %

Netto gewicht van de componenten ± 2,5 %
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6.10.1.2. Injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen.

* Identificatie van het poeder.

Meetmethode Hoogst toegestane afwijkingen
in % van de referentiewaarden

Fijnheid EN 196 part 6 ± 20 %
groter dan 3800 cm²/g (*)

Korrelverdeling Laser methode zeefrest op 0,2 mm < 0,1 %  (*)
zeefrest op 50 µ < 10 % (*)
zeefrest op 5 µ < 75 % (*)

Analyse van de minerale
componenten

EN 196 part 2

- gloeiverlies ± 5 %
- gehalte aan onoplosbare rest in

HCl
± 10 %

- gehalte aan oplosbare silica- ± 10 %
- gehalte aan oplosbare calcium

oxyde en R2O3

± 10 %

- gehalte aan zwavelzuur
anhydride

± 10 %

Chemische analyse op de
organische componenten : indien
het gloeiverlies de aanwezigheid
van een organisch component
aanduidt zal deze na extractie per
infraroodspectrum geïdentifieerd
worden volgens EN 480 part 6

De belangrijkste absorptiebanden
moeten overeenstemmen

(*) eisen indien scheuren van 0,2 tot 1 mm moeten geïnjekteerd worden.

* Identificatie van de vloeistof (indien aanwezig).

Meetmethode Hoogst toegestane afwijkingen
in % van de referentiewaarden

Drooggehalte EN 480 part 8 ± 15 %

Volumieke massa EN 480 part 7 ± 5 %

Infraroodspectrum EN 480 part 6 de belangrijkste absorptiebanden
moeten overeenstemmen
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6.10.2. Identificatie gebaseerd op het verse mengsel.

6.10.2.1. Injectiespecies op basis van hars.

- Bepaling van de reactiviteit uit het temperatuurverloop van het
mengsel.

De evolutie van de temperatuur T in functie van de tijd t wordt
gemeten op 100 ml mengsel in adiabatische omstandigheden.

De aanvangstemperatuur en de proeftemperatuur bedragen :

23 ± 1 °C;
de minimum gebruikstemperatuur;
de maximum gebruikstemperatuur.

Het registreren vangt aan na het mengen gedurende 3 minuten
en na 5 minuten wachttijd; de evolutie wordt tweemaal
geregistreerd.
Indien de verwerkingstijd niet opgegeven wordt door de
fabricant, laten de bekomen waarden laten toe een grootteorde
van de verwerkingstijd te berekenen.
De meting bij 23 ± 1 °C dient ook als identificatietest.
Hoogst toegestane afwijking voor de temperatuur en de tijd
om de temperatuurpiek te bekomen : ± 20 %.

- Bepaling van de viscositeit
De viscositeit van het mengsel wordt gemeten na 3 minuten
mengen en 5 minuten wachttijd bij 25 ± 1 °C.
De meting gebeurt volgens ISO/DIS 3219.
Hoogst toegestane afwijking : ± 20 %.

- Bepaling van de volumieke massa op het mengsel na 3 minuten
mengen en 5 minuten wachttijd bij 25 °C.  De meting gebeurt
volgens ISO 1675.
Hoogst toegestane afwijking : ± 5 %.

6.10.2.2. Injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen.

- W/C-factor : Hoogst toegestane afwijking : ± 5 %

- Bindingstijd : Volgens EN 196, part 3 :
Hoogst toegestane afwijking ± 20 %
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- Viscositeit : Beker volgens pr EN 445 (§ 3.2.2.)
en volgens ISO 3219 op het mengsel, na
menging zoals voorzien door de producent en
5 minuten wachttijd bij 25 ± 1 °C.
Hoogst toegestane afwijking ± 20 %

- Volumieke massa : Volgens EN 480 part 7,bij 25 ± 1 °C, na
3 minuten mengen en 5 minuten wachttijd bij
25 ± 1 °C.
Hoogst toegestane afwijking ± 5 %

(in % van de refentiewaarden)

6.10.3. Identificatie gebaseerd op de eigenschappen in verharde toestand.

6.10.3.1. Injectiespecies op basis van hars.

- Glasovergangstemperatuur (zie § 6.4.2.)
Hoogst toegestane afwijking ± 5 °C

- Trekgedrag (**)

treksterkte en verlenging bij breuk
volgens ISO/DIS 572

aard van de proefstukken :
hard hars type 1
week hars type 7A

vervormingssnelheid
hard hars 1 mm/min
week hars 50 mm/min

(de snelheid wordt eventueel aangepast
om de breuk in 60 ± 20 s te bekomen)
Hoogst toegestane afwijking ± 20 %

- Elasticiteitsmodulus (**)

Hoogst toegestane afwijking ± 20 %

- Shore hardheid
Hoogst toegestane afwijking ± 5 punten

                                                
(**) Indien uitgevoerd op polyurethaanhars met vorming van gesloten luchtbellen wordt de proef uitgevoerd met en

zonder watertoevoeging.
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- Controle op de afwezigheid van solventen
Het mengsel aanmaken in de opgegeven verhouding; na
mengen 2 ± 0,2 g afwegen in een open recipiënt met een
diameter van 75 ± 5 mm.  Gedurende 24 uren laten reageren in
kalme lucht bij 23 ± 2 °C en bij 50 ± 5 % R.V., daarna wegen.
Bijkomende verharding gedurende 3 uren bij 105 °C
(geventileerde droogstoof) en aansluitend weging
(eindgewicht).
In het verslag wordt het begingewicht, het tussengewicht en het
eindgewicht vermeld, evenals de respectievelijke procentuele
verliezen.

- Aard en aantal porieën (indien aanwezig) (*)

Door microscopisch onderzoek, op een boorkern afkomstig
van het proefstuk beschreven in § 6.1.2.

- Volumeverandering (*)

Meting van de volumeverandering van een vers mengsel van
100 ml, na polymerisatie gedurende 7 dagen bij 23 °C. Deze
volumeverandering wordt gemeten in de aanwezigheid en de
afwezigheid van water, bij normale luchtdruk en onder een
druk van 5 bars.

- Waterabsorptie (**)

De wateropslorping wordt bepaald door onderdompeling van
proefstukken van 50 x 50 x 3 mm in gedeïoniseerd water,
gedurende 28 dagen.
De gewichtveranderingen worden gewogen na 1, 2, 3, 6, 10, 20
en 28 dagen.

6.10.3.2. Injectiespecies op basis van minerale bindmiddelen.

- Buigtreksterkte en druksterkte
volgens EN 196 part 1
Hoogst toegestane afwijking ± 20 %

(in % van de refentiewaarden)

                                                
(*) Proeven uitgevoerd op polyurethaanhars met vorming van gesloten luchtbellen.
(**) Indien uitgevoerd op polyurethaanhars met vorming van gesloten luchtbellen wordt de proef uitgevoerd met en

zonder watertoevoeging.
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7. AANBIEDING VAN DE PRODUCTEN.

Om een goede verwerking van de producten te waarborgen moet de nodige informatie op
de verpakkingen en op de technische voorlichtingsnota's vermeld worden.  De gebruiker
moet hiervan één exemplaar in zijn bezit hebben.

Deze documenten vermelden ten minste :

- benaming van het product - aard van de componenten;

- toepassingsgebied van het product;

- scheikundige aard van het bindmiddel (epoxybindmiddel, polyurethaan,...);

- aantal componenten (2, 3) en mengverhouding;

- vermelding van de samenstelling van de volledige formule (de volledige formule weegt
netto ....  en is samengesteld uit onderhavige component met netto gewicht ... en uit de
component in de andere verpakking met netto-gewicht ...);

- naam en adres van de leverancier of fabrikant, of het fabrieksmerk;

- verwerkingstijden bij 23 °C, de minimum temperatuur en de maximum temperatuur;

- minimum en maximum verwerkingstemperatuur;

- fabricagenummer;

- vermelding van de ontvlambaarheid, de toxiciteit;

- de stockeringsvoorschriften;

- de verwerkingsvoorschriften (beschrijving van het mengen, mengapparatuur,...);

- het nummer van de aTg, en het merk aTg.

Ieder product dat een aTg heeft moet duidelijk geïdentificeerd zijn op de leveringsbonnen
en verpakkingen met het aTg merk en nummer.
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8. KWALITEITSCONTROLE

Inleiding

Een product kan alleen een goedkeuring krijgen indien het onderworpen wordt aan een
productcertificering, die een zelfcontrole van de fabrikant inhoudt, alsook aan een externe
controle door een onafhankelijke instelling.

Dit hoofdstuk verduidelijkt de certificeringsregeling.

Voorafgaande nota's :

1. De aard en de frequentie van de hierna beschreven controles (interne en externe)
moeten de andere controles niet verdubbelen die uitgevoerd worden op eenzelfde
component in het raam van een andere aTg goedkeuring

2. Indien de omvang van de jaarlijkse productie of voor sommige tijdstippen het
rechtvaardigt, kan de controle-instelling de frequentie van de bezoeken aanpassen, in
overleg met het uitvoerend bureau.

8.1. Zelfcontrole in het productiebedrijf.

8.1.1. Algemeenheden.

De drie volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- het bedrijfslaboratorium voert inderdaad een ingangscontrole uit op de
grondstoffen;

- de fabricatieplaatsen 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 eisen van de goedkeuring beantwoorden.

8.1.2. Ingangscontrole van de grondstoffen.

Alle technische gegevens betreffende de grondstoffen afkomstig van de
leverancier of resulterende uit een eigen industriële controle, worden
geregistreerd (cement, vulstoffen, hars, hulpstoffen, kunststofemulsies, ....).

Gezien de verscheidenheid van de grondstoffen die een component kunnen
samenstellen wordt een lijst van de uit te voeren proeven aangelegd, in functie
van de chemische rangschikking :
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Minerale reactieve grondstoffen (hydraulische bindmiddelen)

- chemische samenstelling (gehalte aan klinker, slak van hoogovens, vliegas
op basis van silicaatsteen, kalk, SO3, Cl-);

- asgehalte;
- bindingstijd;
- mechanische weerstand na 28 dagen.

Vloeibare organische grondstoffen

- volumieke massa;
- drooggehalte;
- specifieke test afhankelijk van de chemische functie;
- viscositeit.

Minerale inerte grondstoffen (vulmiddel, ...)

- korrelverdeling;
- aard;
- vochtgehalte.

Organische inerte grondstoffen (vezels, ...)

- aard;
- geometrische eigenschappen.

De technische gegevens moeten ter beschikking gesteld worden voor iedere
levering of fabricatie.

8.1.3. Controle op het productieproces.

De fabrikant moet over voldoende en zinvolle controlemiddelen beschikken
op de productieplaats (personeel, instructies voor het personeel,
controleapparaten).

De controle op de productielijn heeft tot doel onmiddellijk afwijkingen vast
te kunnen stellen die de eigenschappen van het eindproduct kunnen
beïnvloeden.

Deze controles die het productieritme volgen betreffen :

- de dosering van de verschillende grondstoffen;
- de regelbare parameters van de verschillende bestanddelen van de

productielijn;
- eventueel, de eigenschappen van het product tijdens het productieproces,

of dat juist geproduceerd werd..
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8.1.4. Controle op de componenten.

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

Hierbij dient te worden onderscheiden :

- de proeven die uitgevoerd moeten worden op het einde van de
productielijn;

- de proeven die uitgevoerd moeten worden met een lagere frequentie.

Tabel I hierna neemt de lijst op van de controles uit te voeren op het einde van
de fabricatielijn en van de periodieke controles.

Opmerking.

De hiervoor beschreven zelfcontrole in punten 8.1.2 tot 8.1.4 is de normale
zelfcontrole.

Deze kan eventueel aangepast worden na discussie met de aanvrager, mits
rechtvaardiging.

De uiteindelijke beslissing wordt door het uitvoerend bureau genomen.

8.1.5. Keuring van de grondstoffen en componenten.

De resultaten van de interne controle moeten geregistreerd worden.  De
registratie moet rekening houden met de aard van de productie en controle,
volgens de graad van automatisering.

De registratiedocumenten moeten minstens 10 jaar bewaard worden.

8.2. Toezicht van een controle-instelling onafhankelijk van de producent.

8.2.1. Toezicht.

8.2.1.1. In de afwezigheid van een kwaliteitssysteemcertificaat.

8.2.1.1.1. Doel van de controles.

De controles hebben tot doel zich te verzekeren van de
kwaliteit en juistheid van de zelfcontrole.
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8.2.1.1.2. Frequentie van de controlebezoeken.

Met uitzondering van de gevallen waarbij er verandering
optreedt van een gecertificeerd product, of waarbij de
productie niet doorlopend is, stopt of ophoudt, bedraagt
de externe controle 2 bezoeken per jaar.

8.2.1.1.3. Aard van de controles.

Bij ieder controlebezoek voert de afgevaardigde van de
controle-instelling volgende taken uit (de volgende lijst
is onvolledig) :

- onderzoek van de controleregisters en hun inhoud;
- bijwonen van de metingen en controleproeven aan de

gang tijdens het bezoek, in het kader van de industriële
zelfcontrole;

- monsterneming, in aanwezigheid van de
verantwoordelijke voor de kwaliteit, voor de metingen
en proeven uit te voeren in het kader van de externe
controle, overeenkomstig de gegevens van punt 2.2.
hierna.
Deze monsterneming dient voor de industriële
zelfcontrole, zodat gepaarde monsters ter beschikking
zijn.

- nazien of de gebruikte meetmethoden juist zijn en of
de bekomen resultaten vergelijkbaar zijn met de
resultaten opgenomen tijdens de zelfcontrole; indien
dit niet het geval is worden verklaringen gevraagd
betreffende de afwijkingen;

- controle van de opslagruimte en de verpak-kingswijze;
- nazien naar de juistheid van de aanduidingen op het

product en de daaraan verbonden documenten.
- controle van de corrigerende maatregelen die

betrekking hebben op de productie, en opvolging van
de maatregelen genomen ten gevolge van eventuele
sancties.



Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 22 september 1999

40

8.2.1.2. In geval van een kwaliteitssysteemcertificaat.

Indien de fabrikant over een, volgens de normenreeks ISO 9000,
gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikt in het kader van het
Belgisch nationaal accreditatiesystem of in het kader van een ander
nationaal systeem als evenwaardig erkend, dan beperkt men het
aantal bezoeken van het controleorganisme tot 1 per jaar (met
uitzondering van het eerste jaar, waarvoor 2 bezoeken voorzien zijn)
voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn :

- het gecertificeerd kwaliteitssysteem moet de productie van
het(de) product(en) omvatten die in aanmerking komt (komen)
voor de goedkeuring.

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

- de instelling die de certificatie gegeven heeft moet erkend zijn
door het BUtgb.

- het BUtgb moet op de hoogte gebracht worden van het gedeelte
van de toezichtsaudits betreffende het(de) product(en) vallende
onder de goedkeuring(en).  Aan de hand van deze informatie moet
kunnen nagegaan worden of de zelfcontrole beantwoordt aan de
voorschriften opgenomen in de "Overeenkomst voor
Doorlopende Technische Goedkeuring"; Doc. A/G 35.

Indien de goedkeuring aangevraagd wordt door een producent die de
ISO certificering behaalt tijdens de onderzoeks - of
gebruiksperiode, zijn 2 bezoeken per jaar voorzien.

Het bezoek zal vooral tot doel hebben, het nagaan of de procedures
van de zelfcontrole in overeenstemming zijn met de eisen van de
goedkeuring.
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8.2.2. Lijst en frequentie van de proeven uitgevoerd bij de externe controle.

De controle-instelling laat 2 maal per jaar een monsterneming uitvoeren op
de bouwplaats, bij een verdeler of eventueel in de fabriek om de
controleproeven voorzien in tabel I te laten uitvoeren, op de kosten van de
producent. De monsterneming is zodanig dat eventuele tegenproeven
uitgevoerd kunnen worden.
De omvang en de frequentie van de proeven zijn bepaald, zodat de totale reeks
uitgevoerd is na 1 jaar.

8.3. Algemene bepalingen voor de beoordeling van de industriële zelfcontrole.

Met uitzondering van hiervoor vermelde gevallen zijn de proefmethoden gebruikt
voor de zelfcontrole en de externe controle, de eisen en maximale afwijkingen zoals
beschreven in § 6.10 van deze goedkeuringsleidraad.

Indien dit niet het geval is zal een correlatie opgesteld worden tussen de interne
methode en de gespecifieerde methode, op éénzelfde productievolume.

8.3.1. Beoordeling van de industriële zelfcontrole.

De resultaten van de identificatieproeven worden individueel beoordeeld.
Indien ze niet conform zijn wordt onmiddellijk een nieuwe monsterneming
uitgevoerd, en de proef wordt herbegonnen op het eerste proefmonster en op
het tweede proefmonster.

Indien deze keer de twee resultaten conform zijn wordt de fabricatie
aangenomen.

Indien één van de twee resultaten nog steeds niet conform is wordt het
productievolume geregistreerd in het daarbijhorend register en verwijderd
volgens de gebruikelijke procedure.

8.3.2. Beoordeling van de externe controle.

Indien de resultaten van de uitgevoerde proeven niet conform zijn vraagt de
controle-instelling verklaringen aan de producent.  De instelling kan ook één
of meerdere bijkomende proeven laten uitvoeren in akkoord met de producent
en op de kosten van deze laatste.

Deze proeven worden uitgevoerd op het als onvoldende beoordeeld monster
en op minstens één ander monster in situ ontnomen door de controle-
instelling.
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Indien geen verklaring van de niet-conformiteit gevonden kan worden, wordt
het uitvoerend bureau geraadpleegd; het bureau kan aan de gespecialiseerde
groep voorstellen de goedkeuring voor een zekere periode op te schorsen of
in te trekken, om zich ervan te verzekeren dat de geleverde producten geen
ongunstige invloed hebben gehad tijdens het vorige gebruik.

Daarbij zal geen rekening meer gehouden worden met de procescertificatie
van de producent, en de toe te passen procedure zal dezelfde zijn als voor een
niet-gecertificeerde producent.
(Zie algemeen reglement AG 7).

9. INHOUD VAN DE GOEDKEURING.

De technische goedkeuring zal als volgt gestructureerd worden.

§1 Onderwerp.

Dit hoofdstuk beschrijft :

- de injecteerbaarheid van de specie, hetzij :

* de minimale breedte van de scheur;
* de eisen of toleranties betreffende de aanwezigheid van water of vocht in de

scheur;

- de functies van de specie :

Hiermede wordt het doel (of de doeleinden) van de injectie beoogt, alsook de
eigenschappen die gemeten werden, waarvoor de eisen gepaard gaan met de te
injecteren structuur :

* strakke verbinding van de scheurranden,
glasovergangstemperatuur;

* vervormbare verbinding van de scheurranden,
vervormbaarheid,
hechting;

* vulling,
waterdoorlatendheid,
volumeverandering,
hechting;
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- de specifieke eigenschappen met betrekking tot de secundaire vereisten :

* Compatibiliteit met elastomeer,
* sterkteontwikkeling,
* weerstand tegen vloeien,
* weerstand tegen scheurbreedtevariatie tijdens de verharding,
* Compatibiliteit met drinkwater;

- de eventuele eigenschappen van de specie, waaraan vulstof werd toegevoegd :

* injecteerbaarheid,
* reologische eigenschappen,
* stabiliteit van het mengsel.

§2 Materialen.

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende bestanddelen van het injectiesysteem
(injectiespecie, afsluitingsproducten voor de scheur, ...) :

en bevat :

- de functie,
- de chemische familie,
- de aanbieding van de producten.

§3 Korte beschrijving van de productie en commercialisatie.

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

§4 Toepassing.

Dit hoofdstuk verwijst naar :

- de noodzakelijkheid van een voorafgaande diagnose;
- de voorbereiding van de scheuren;
- de extreme temperatuur en vochtigheidsomstandigheden voor het injecteren van

de specie;
- de voorbereiding van het mengsel en het homogeniseren van de verschillende

componenten;
- de stabiliteit van het mengsel;
- de injectie van de specie (apparatuur, druk, verwerkingstijden, ...).
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§5 Resultaten van de proeven.

De technische goedkeuring geeft de resultaten weer op de proeven met betrekking
tot de algemene, specifieke en secundaire vereisten, met uitzondering van de
identificatieproeven.

§6 Verpakking.

De technische goedkeuring beschrijft :

- de aard en het gewicht van de verpakking;
- de markering van de verpakking;
- de stockeringsvoorschriften.

TABEL I

Aard van de proeven Injectiespecie op basis
van hars

Injectiespecie op basis
van minerale
bindmiddelen

a) Identificatie gebaseerd op de samenstelling

- infraroodspectrum b, c (A, B) b, c (L, S) (*)
- volumieke massa a, c (A, B) a, c (L)
- drooggehalte a, c (A, B) a, c (L)
- asgehalte a, c (A, B)
- viscositeit a, c (A,B) a, c (L)
- chemische analyse specifiek van de functie b, c (A, B)
- fijnheid a, c (S)
- korrelverdeling a, c (S)
- analyse van de minerale componenten b, c (S)
- netto gewicht van de componenten a, c (A, B) a, c (S, L)

b) Identificatie gebaseerd op het verse mengsel

- reactiviteit b, c
- viscositeit b, c b, c
- volumieke massa b, c b, c
- bindingstijd b, c

c) Identificatie gebaseerd op de eigenschappen in
verharde toestand

- trekgedrag b, c
- elasticiteitsmodulus b, c
- shore hardheid b, c
- controle op de afwezigheid van solventen b, c
- buigtreksterkte en druksterkte b, c

(*) Het infraroodspectrum wordt bepaald op het organische gedeelte van de vaste component (S) indien het
gloeiverlies de aanwezigheid van een organisch product aangeeft.

S Vaste component.
L Vloeibare component.
a Zelfcontrole op het einde van de productielijn.
b Periodieke zelfcontrole (per 5 productieenheden, met maximum 1 x per week).
c Controle in een extern laboratorium (1 maal per jaar).
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10. VERLOOP VAN DE GOEDKEURINGSPROCEDURE.

De voortgang van de goedkeuringsprocedure is in het algemeen de volgende :

- voorafgaande studie betreffende de ontvankelijkheid van de aanvraag;

- aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau;

- opstelling van het proevenprogramma door de verslaggever, op basis van de
goedkeuringsleidraad, de toepassingsdomeinen beoogd door de aanvrager (zie
hoofdstuk 9) en eventuele andere eigenschappen niet voorzien in de
goedkeuringsleidraad;

- voorstel en bespreking van het proevenprogramma aan het uitvoerend bureau, en
eventuele op punt stelling met de producent;

- bezoek van de verslaggever aan het productiecentrum, om kennis te nemen van de
productiewijze en de aard van de productiecontrole.  Ontneming van proefmonsters.
Een gedeelte van de proefmonsters wordt aan de producent bezorgd, om de volledige
zelfcontrole uit te voeren (identificatie van de volledige componenten inbegrepen);

- uitvoering van het proevenprogramma in een extern laboratorium, gekozen in overleg
met de aanvrager, en erkend door de BUtgb;

- proefresultaten beschikbaar in het technisch dossier kunnen in acht genomen worden
voor zover het laboratorium, erkend door de BUtgb :

* de identificatieproeven uitgevoerd heeft op de in werkelijkheid beproefde
materialen;

* de proefstukken zelf voorbereid heeft of de proefstukken voorbereid werden in het
laboratorium onder zijn toezicht;

* de performantieproeven uitgevoerd heeft;

- bij positieve resultaten, uitvoering van de identificatieproeven;

- opstelling van een controle-overeenkomst;

- voorstel van een ontwerp - aTg aan het uitvoerend bureau, en daarna aan de
gespecialiseerde groep.


