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Titel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied

Dit reglement legt de grondslagen voor een beoordeling van de afdichtingssystemen waarbij
gebruik wordt gemaakt van gietasfalt met al dan niet gemodificeerd bitumen.

De technische goedkeuring heeft betrekking op alle afdichtingen van structuren met nagenoeg
horizontaal draagvlak, d.w.z. met een helling kleiner dan 6 % (hoofdzakelijk bruggen, dekplaten
van ondergrondse constructies en parkeerdaken), bedekt met een hechtende beschermlaag en ten
minste 1 bitumineuze toplaag (asfaltbeton of gietasfalt), berijdbaar door (licht en zwaar)
autoverkeer. Door bepaalde aanvullingen kan de goedkeuring worden uitgebreid tot
draagvlakken met een helling groter dan 6 % (op- en afritten).

Onder afdichtingssysteem verstaat men in deze leidraad het geheel van lagen tussen het
draagvlak (b.v. rijvloer in beton) en de beschermlaag van de afdichting (onderste laag van de
wegverharding met een dikte van ten minste 25 mm). Het afdichtingssysteem omvat dus
hoofdzakelijk het scheidingsvlies en de eigenlijke afdichtingslaag.

De eigenlijke afdichtingslaag kan eenlaags worden uitgevoerd met een dikte van 10 mm, of
tweelaags met een dikte van 15 mm, waarbij de dikte van iedere laag ten minste 5 mm bedraagt.
In het geval van de eenlaagse uitvoering, wordt de beschermlaag uitsluitend in gietasfalt
uitgevoerd.
De benaming die wordt aangenomen voor het polymeer dat bitumen modificeert (bij toepassing
van gemodificeerd bindmiddel), betekent niet dat het bestanddeel dat bij het bitumen wordt
gevoegd het enige zou zijn, maar dat het het belangrijkste is van de werkzame stoffen die het
bindmiddel modificeren.

De verschillende beschermingsklassen die in de goedkeuringsleidraad worden beschouwd, zijn
gedefinieerd in titel 8 - punt 8.5.

De behandeling van de beschermde opstanden wordt uitgevoerd met materialen die
beantwoorden aan de goedkeuringsleidraad G0001 voor gewapende membranen op basis van
polymeerbitumen, of met hars overeenkomstig de goedkeuringsleidraad G0003.

De doeltreffendheid van de uitgevoerde afdichtingswerken hangt af van de kwaliteit van de
gebruikte materialen, van de verenigbaarheid van deze materialen met het draagvlak en met de
wegverharding en tevens van de kwaliteit van de uitvoering. De kwaliteit van de uitvoering
buiten beschouwing gelaten, worden deze verschillende bijzondere punten onderzocht in
specifieke paragrafen van de leidraad via verschillende klassen van prestatieniveaus.

Deze leidraad heeft geen betrekking op:
− de niet-beschermde opstanden van constructies;
− de eventuele herstellings- en/of herprofileringssystemen;
− de kleefvernis voor de plaatselijke bevestiging van het scheidingsvlies aan het draagvlak;
− de systemen die half en/of totaal hechtend moeten worden uitgevoerd.
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Titel 2 - Programma van de goedkeuring

De algemene stappen voor het verkrijgen van de technische goedkeuring voor een welbepaald
afdichtingssyteem zijn beschreven in de goedkeuringshandleiding die verkrijgbaar is bij de
BUtgb.

Ieder aanvraagdossier voor een technische goedkeuring  wordt behandeld door een bevoegd
uitvoerend bureau. Dit bureau stelt een verslaggever aan. Dit is de gesprekspartner die het
technisch dossier ontvangt en beheert.

De verslaggever maakt in het begin van het onderzoek een globaal overzicht ter verduidelijking
van o.a.:

- het voorwerp van de aanvraag (product, gebruik);
- de bijkomende dossierelementen die de aanvrager moet leveren;
- de nader te onderzoeken technische problemen;
- het hieruit voortvloeiende onderzoeksprogramma.

Het proevenprogramma wordt opgesteld door het uitvoerend bureau op basis van de eisen die in
deze leidraad worden gesteld. De basisgoedkeuring heeft ten minste betrekking op het gebruik
van het afdichtingssysteem, geplaatst op een draagvlak van klasse ΙΙ  (zie § 8.4. van deze
leidraad), en bedekt met een bescherming van een klasse die door de aanvrager gekozen
wordt uit die, die in § 8.5. van deze leidraad worden voorgesteld.

Het afdichtingssysteem omvat niet de kleefvernis, maar wel zijn specifiek scheidingsvlies.

Indien verschillende scheidingsvliezen worden aanbevolen voor een bepaald afdichtingssysteem,
moeten bijkomende proeven worden voorzien om de prestaties ervan te controleren. In principe
en behoudens een afwijkend advies van het uitvoerend bureau, worden de uit te voeren proeven
aangegeven met een asterisk of een nota in de tabellen 1 en 6.

Naargelang het geval moet het afdichtingssysteem voldoen aan het geheel of aan een gedeelte
van het proefprogramma en van de eisen, die beschreven staan in de titels 6, 7, 8 en 9 van deze
leidraad. Op verzoek van de fabrikant, kan het proefprogramma worden aangevuld met het oog
op het verruimen van de goedkeuring tot draagvlakken met een helling groter dan 6 %.

Iedere wijziging die de fabrikant aanbrengt aan de formulering van de bestanddelen moet worden
meegedeeld aan en onderzocht door het uitvoerend bureau, waarbij eventueel bijkomende
proeven worden uitgevoerd.
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Titel 3 - Technisch dossier

Bij zijn goedkeuringsaanvraag moet de aanvrager alle gegevens verstrekken over de
verschillende producten of bestanddelen, over hun bestemming (scheidingsvlies, gietasfalt,
beschermlaag) en over hun verwerking, meer bepaald:

a) voor elk bestanddeel:

- de leveringsvoorwaarden (eenheden);
- de chemische aard;
- de opslag- en/of vervoersomstandigheden: minimum- en maximumtemperatuur, maximale

relatieve vochtigheid, maximumduur voor opslag en/of vervoer.

b) minimum- en maximumtemperatuur van het draagvlak.

c) maximale en minimale vochtigheid van de drager.

d) minimumluchttemperatuur en maximale relatieve luchtvochtigheid.

e) invloed van de temperatuur en de vochtigheid op de verwerkingsomstandigheden.

f) gewenste voorbereiding van het draagvlak, meer bepaald wat betreft zijn effenheid (grote en
gemiddelde niveauverschillen), zijn uitzicht (oneffenheden, holten, trappen, textuur), zijn
oppervlakteweerstand, zijn maximale scheurtoestand, de minimale ouderdom van het
draagvlak.

g) verwerkingswijze (hoeveelheden, gebruikt materieel, fasering van de plaatsing, verwerkings-
temperatuur …).

h) termijn vóór de bedekking van de afdichting met de beschermlaag (minimum/maximum).

i) klasse(n) van draagvlak(ken) en beschermla(a)g(en) die verenigbaar is/zijn met de afdichting.

j) eventuele bijzondere schikkingen voor de uitvoering van de afdichting nabij detailpunten
(opstanden, aansluiting op waterslikkers, uitzettingsvoegen,...).
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Titel 4 – Etikettering / Certificaat

De informatie over de materialen wordt vermeld op de etiketten en/of certificaten van oorsprong
en op de technische informatiebladen die aan de gebruiker worden geleverd.

Deze documenten bevatten de volgende gegevens:

- naam van het product;
- soort product (scheidingsvlies, gietasfalt,...);
- chemische aard van het bindmiddel;
- nettomassa en/of dikte;
- fabricagenummer;
- verpakkings- en/of fabricagedatum;
- naam en adres van de leverancier of van de producent of het fabrieksmerk;
- nummer van de technische goedkeuring.

Titel 5 - Monsternemingen

Alle in deze goedkeuringsleidraad vereiste kenmerken moeten worden gecontroleerd op
proefmonsters van scheidingsvlies en gietasfalt (en ev. dichtingsmembraan voor de verticale
opstanden). Die proefmonsters worden ontnomen door een onafhankelijke instelling (erkende of
geaccrediteerde controle-instelling, die aangeduid wordt door het uitvoerend bureau in
samenspraak met de gespecialiseerde groep).

De monsternemingen hebben plaats in aanwezigheid van een lid van het uitvoerend bureau,
overeenkomstig de van toepassing zijnde normen voor de verschillende materialen.

Er moet voldoende materiaal worden ontnomen om alle in deze leidraad voorkomende
identificatie-, prestatie- en duurzaamheidsproeven te kunnen uitvoeren. Dit materiaal moet
afkomstig zijn van éénzelfde lot of charge (zelfde productienummer).Het aantal en de omvang
van de voor iedere proef te ontnemen proefmonsters zijn opgenomen in de bijgevoegde
beschrijving van de werkwijzen.

Tenzij anders vermeld, mogen de proefmonsters van het scheidingsvlies niet worden ontnomen
op minder dan 10 cm van de randen.

Voor de representativiteit van de monsters en om een tweede opwarmen van het materiaal te
vermijden, zal de fabrikant rechtstreeks verharde proefmonsters leveren met de voor de proeven
gepaste afmetingen.

De monsternemingen van gietasfalt worden uitgevoerd op het gebruiksklaar materiaal, na
voldoende lang homogeniseren, d.w.z. vlak voor de verwerking.

De monsternemingen worden op representatieve wijze uitgevoerd aan de uitgang van de
(vrachtwagen) menger. (Ze worden niet uitgevoerd op de eerste kruiwagens, die meestal
gerecycleerd materiaal bevatten).

Gelijk welk lid van het uitvoerend bureau mag de gehele of gedeeltelijke voorbereiding van de
proefstukken bijwonen en mag ook nagaan of men de in het proefprogramma gestelde
voorwaarden naleeft.



Opgesteld door LIN / afdeling Wegenbouwkunde 15 maart 2001 blz. 7

Titel 6 – Identificatiekenmerken van de materialen

In dit hoofdstuk worden de kenmerken aangegeven die vereist zijn om de producten waaruit het
afdichtingssysteem bestaat (scheidingsvlies, gietasfalt), te identificeren ten opzichte van de
nominale waarden die de fabrikant opgeeft.

De proefmonsters worden 24 uur bewaard in laboratoriumomstandigheden (23 ± 2°C en 50% ±
20% RV) alvorens de proeven worden uitgevoerd. Tenzij anders vermeld in de werkwijze, voert
men de proeven ook onder die omstandigheden uit. In geval van betwisting, is de tolerantie  op
de relatieve vochtigheid ± 5 %.

Tenzij de werkwijze het anders aangeeft, verricht men iedere meting 3 keer.Het gemiddelde van
de uitslagen van de 3 proeven, moet beantwoorden aan de eisen.

Tenzij anders vermeld, zijn de hierna vermelde toegelaten afwijkingen relatieve waarden.

6.1. Identificatiekenmerken van het scheidingsvlies

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Toelaatbare afwijkingen ten
opzichte van de nominale

waarde
Oppervlaktemassa § 1.3.1. – BUtgb-G0002 ± 15 %
Breuksterkte § 1.3.2. - BUtgb-G0002 - 20 % (geen bovengrens)

Tabel 1

6.2. Identificatiekenmerken van het gietasfalt

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Toelaatbare afwijkingen ten
opzichte van de nominale

waarde of eisen
Korrelverdeling
doorval in % door de zeef van
(8,0) mm
7,1 mm (6,3 mm)
4,0 mm (4,0 mm)
2,0 mm (2,0 mm)
0,400 mm (0,500 mm)
0,180 mm (0,250 mm)
0,080 mm (0,063 mm)

N.54.07
TB 150-Aflevering
Proefmethodes

ten opzichte van de instel-
waarden:

± 5 % (absoluut) voor 
iedere zeef en ieder monster

Bindmiddelgehalte N.54.06
TB 150- Aflevering
Proefmethodes

t.o.v. de instelwaarde:
± 2 % (absoluut) voor ieder
monster

Wilson-intanding
(bol Ø 30 mm)

N.58.10
TB 150- Aflevering
Proefmethodes

t.o.v. de aangekondigde
waarde:
± 25 % voor ieder monster

Tabel 2
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6.3. Identificatiekenmerken van de bestanddelen

6.3.1. Vulstof (deeltjes < 0,080 mm (0,063 mm)).

De vulstoffen zijn conform de norm NBN B11-121.

6.3.2. Bindmiddel

De fabrikant moet de aard en de klasse van het bindmiddel preciseren, evenals de aard van en het
gehalte aan eventuele additieven, b.v.:

− petroleumbitumen;
− bitumen met toevoeging van natuurlijk asfalt (Trinidad, Uintah, …);
− bitumen, gemodificeerd met polymeren (APP, SBS, rubber, EVA, …)

De gebruiksklare bindmiddelen zijn conform de van toepassing zijnde normen en bestekken.

Bindmiddelen die worden bereid tijdens de fabricage, worden geëxtraheerd en gerecupereerd
volgens de werkwijzen, beschreven in de proefmethodes, eventueel aangevuld op basis van
aanwijzingen van de fabrikant (§ 1.5.5. van G0002).

In dit geval beantwoordt het geëxtraheerde bindmiddel aan de volgende eisen:

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Toelaatbare afwijkingen t.o.v.
de nominale waarde of eisen

Indringing (25 °C) NBN EN 1426 ± 8/10 mm t.o.v. de aange-
kondigde waarde van het
gebruikte bindmiddel

Verwekingspunt R & K NBN EN 1427 ± 5 °C t.o.v. de aange-
kondigde waarde van het
gebruikte bindmiddel

Breekpunt Fraass (*) NBN EN 12593 ± 3,5 °C t.o.v. de aange-
kondigde waarde van het
gebruikte bindmiddel

IR-spectrum (*) § 1.5.12-BUtgb-G0002 De voornaamste absorptie-
pieken moeten overeen-
stemmen (positie en relatieve
intensiteit)

(*)  Enkel in geval van gemodificeerde bindmiddelen of bindmiddelen met toevoegsels.

Tabel 3
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Titel 7 – Identificatiekenmerken van de afdichtingslaag

De hierna vermelde proeven worden uitgevoerd op de afdichtingslaag, aangebracht op, het
scheidingsvlies, of op vervaardigde proefstukken op een niet-hechtend effen draagvlak, met
de nominale dikte en het aantal lagen, bepaald in het technisch dossier.

Alvorens de proeven worden uitgevoerd, worden de proefmonsters 24 uur bewaard in
laboratoriumomstandigheden (23 ± 2 °C en 50 ± 5 % RV). Tenzij anders vermeld in de
werkwijze, worden de proeven in die omstandigheden uitgevoerd.

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Toelaatbare afwijkingen t.o.v.
de nominale waarde of eisen

Dikte (totaal) § 1.5.2.-BUtgb-G0002 De gemeten gemiddelde
waarde mag niet meer dan
10 % afwijken van de
nominale waarde.
Iedere individuele waarde mag
niet meer dan 20 % afwijken
van de nominale waarde.

Tabel 4
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Titel 8– Eisen die voortvloeien uit de gebruiksgeschiktheid

De monsters worden gedurende 24 uur bewaard in laboratoriumomstandigheden (23 ± 2°C en
50% ± 20% RV) alvorens de proeven worden uitgevoerd. Tenzij anders vermeld in de
werkwijze, voert men de proeven uit in deze omstandigheden. In geval van betwisting, is de
tolerantie op de relatieve vochtigheid  ± 5 %.

Tenzij anders vermeld in de werkwijze, verricht men iedere meting 3 maal. De "Eisen" worden
vergeleken met het gemiddelde van de uitslagen van de 3 metingen.

8.1. Eisen voor het scheidingsvlies

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Eisen

Nominale massa NBN B46-201 > 50 g/m²
Breukbelasting
– langsrichting
- dwarsrichting

NBN B46-201
> 160 N
> 80 N

Tabel 5

8.2. Eisen voor het gietasfalt

Kenmerken Verwijzingen naar de proefmethodes Eisen
Dikte § 1.5.2.-BUtgb-G0002 De nominale waarde bedraagt ten

minste:
- 10 mm bij eenlaagse uitvoering
- 15 mm bij tweelaagse uitvoering

met een minimum van 5 mm
per laag

Korrelverdeling - doorval
in % door de zeef van (1)
(8,0) mm
7,1 mm (6,0 mm)
4,0 mm (4,0 mm)
2,00 mm (2,0 mm)
0,400 mm (0,500 mm)
0,180 mm (0,250 mm)
0,080 mm (0,063 mm)

N.54.07
TB 150-Aflevering proefmethodes

(100 %)
100 % (97 à 100 %)
95 à 100 % (95 à 100 %)
90 à 100 % (90 à 100 %)
60 à 85 % (64 à 88 %)
50 à 70 % (54 à 76 %)
45 à 55 % (40 à 50 %)

Bindmiddelgehalte (1)

(t.o.v. de massa van de droge
aggregaten)

N.54.06
TB 150-Aflevering proefmethodes 16,5 à 19 %

Percentage holle ruimte N.54.09
TB 150-Aflevering proefmethodes

� 2 %

Wilson-intanding
(bol Ø 30 mm)

N.58.10
TB 150-Aflevering proefmethodes

< 70/10 mm (gemiddelde van 3
metingen op de bovenste laag)

(1)  Proeven op “bulkmonsters”

Tabel 6
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Mits akkoord van het uitvoerend bureau, kunnen de eisen i.v.m. de korrelverdeling en het
bindmiddelgehalte gewijzigd worden. Bijkomende prestatieproeven kunnen in dat geval worden
overwogen.

8.3. Eisen voor de bestanddelen van het gietasfalt

8.3.1. Steen

Conform de eisen van het normerend document PTV 400 betreffende categorie CII.

8.3.2. Zand

Mengsel van gebroken en van rond zand, conform de eisen van het normerend document
PTV 401 betreffende categorie AIIaPB.

8.3.3. Vulstof

De vulstof is van het type Ib, conform de norm NBN B11-121.

8.3.4. Bindmiddel

De gebruiksklare bindmiddelen zijn conform de van toepassing zijnde normen en bestekken.

Bij de bindmiddelen, bereid tijdens de fabricage van het gietasfalt, worden de kenmerken
bepaald op het geëxtraheerde bindmiddel.

Het bindmiddel beantwoordt aan de volgende eisen:

EisenKenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes Klasse 1 Klasse 2

Verwekingspunt R & K NBN EN 1427 > 50 °C > 65 °C
Breekpunt Fraass NBN EN 12593 � - 5 °C � - 12 °C

Tabel 7

De bouwheer kiest de gewenste klasse, o.a. rekening houdend met de klimatologische
omstandigheden.

Opmerking: het gebruik van bestanddelen die niet beantwoorden aan de vermelde eisen of van
andere soorten grondstoffen is toegelaten, voor zover hun geschiktheid wordt aangetoond.

8.4. Eisen voor het complex draagvlak-afdichtingslaag

In tegenstelling met de identificatieproeven en tenzij anders vermeld, wordt slechts een meting
per proef uitgevoerd.

De hier uitgevoerde proeven hebben tot doel de verenigbaarheid te bepalen van het afdichtings-
laag met het (de) gekozen draagvlak(ken).
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Gedefinieerde draagvlaktypes voor de proeven:

Twee draagvlaktypes, volgens verschillende klassen qua eisen, worden in deze paragraaf
gedefinieerd, om rekening te houden met de wisselwerking tussen het draagvlak en de
afdichtingslaag.

Omwille van de eenvormigheid met de benamingen in de Goedkeuringsleidraden G0001 en
G0003, werden de klassen II, III en IV weggelaten.

− Klasse I: gewoon beton dat voldoet aan de volgende voorschriften:
− waterabsorptie: 5 tot 7 % (volgens NBN B15-215);
− vlakheid: alle onvlakheden, gemeten met een rij van 100 mm, zijn < 1 mm;
− textuur: de bij de zandvlekproef gemeten textuurdiepte is < 0,5 mm (meetmethode OCW

MN 32/69);
− dikte: � 3 cm.

− Klasse V: andere (door de aanvrager te bepalen).

Het draagvlak van de afdichting vertoont op ieder punt volgende eigenschappen:

− diepte van de waterplassen: < 10 mm
− vlakheid (ten opzichte van een rij van 100 mm): < 4 mm
− textuur: - holten en trappen: < 4 mm

- uitsteeksels: < 4 mm
− oppervlaktesterkte van het beton (NBN B14-210) voor het plaatsen van gietasfalt: niet van

toepassing
− in- of uitspringende hoeken: afgeschuind op 45° (zijde van de afschuining > 5 cm) of

afgerond.

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Eisen

Statische ponsweerstand (*) § 2.2.1.-BUtgb-G0002 Waterdicht
Schokweerstand § 2.2.2.-BUtgb-G0002 Waterdicht
Weerstand tegen
voertuigmanoeuvres (1)

§ 2.2.4.-BUtgb-G0002 De afdichting mag geen
scheurvorming vertonen. De
residuele dikte bedraagt ten
minste 50 % van de oorspron-
kelijke dikte.

Weerstand tegen afschuiving § 2.3.4.-BUtgb-G0002 De verplaatsing van de af-
dichting, onderworpen aan de
standaardbelasting, bedraagt
max. 1 mm na 5 jaar.

(1) In geval van twijfel, wordt een controle van de afdichting uitgevoerd.
Indien de uitslag van de proef i.v.m. de weerstand tegen voertuigmanoeuvres niet voldoet, dan
mag geen asfaltbeton als beschermlaag worden gebruikt. Daarentegen kan een beschermlaag
van gietasfalt nog in aanmerking komen, voor zover ze wordt uitgevoerd d.m.v. een voertuig
van minder dan 3,5 ton.

Tabel 8
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De proefstukken worden gegoten met de afmetingen die vereist zijn voor de diverse proeven,
of ontnomen uit proefstukken met grotere afmetingen.

Voor de proef i.v.m. de weerstand tegen voertuigmanoeuvres, moet de afdichtingslaag zijdelings
worden gesteund (kantopsluiting).

8.5. Eisen voor het complex draagvlak-afdichtingslaag-bescherming

In tegenstelling met de identificatieproeven en tenzij anders vermeld, wordt slechts een meting
per proef uitgevoerd.

 De hier uitgevoerde proeven hebben betrekking op de verenigbaarheid van de afdichtingslaag
met het (de) gekozen type(s) van beschermlaag.
 
 De afdichtingslaag kan bij de plaatsing van de beschermlaag beschadigd worden door de
thermische schok of de verdichting.
 De leverancier geeft in zijn technisch dossier aan welk(e) type(s) van beschermlaag op de
eigenlijke afdichtingslaag mag (mogen) worden geplaatst. Aldus worden verschillende
prestatieklassen gedefinieerd om met deze factor rekening te houden.
 

 In het geval van een eenlaagse afdichting, is de beschermlaag uitsluitend van gietasfalt (klasse A,
of nader te bepalen).
 

 Types van beschermlaag voor de proeven
 

 Men beschouwt 5 klassen voor de beschermlaag:
 
 - Klasse A: gietasfalt met de volgende kenmerken:
 
 De temperatuur in de massa bedraagt 250°C ± 5°C bij plaatsing.
 De samenstelling is de volgende:
 - bindmiddelgehalte (in massaprocenten t.o.v. de droge aggregaten): 8,5 à 11 %;
 - aard van het bindmiddel: bitumen met indringing 35/50;
 - korrelverdeling: (doorval in procent)
 door de zeef van 10 mm (10 mm) : 100 % (100 %)
 7,1 mm  (6,0 mm) : 90 à 100 % (84 tot 97 %)
 4,0 mm  (4,0 mm) : 65 à 85 % (65 tot 85 %)
 2,00 mm  (2,00 mm) : 40 à 60 % (40 tot 60 %)
 0,400 mm  (0,500 mm) : 30 à 45 % (31 tot 47 %)
 0,180 mm  (0,250 mm) : 25 à 40 % (27 tot 42 %)
 0,080 mm  (0,063 mm) : 20 à 30 % (17 tot 27 %)
 
 - Klasse B1: asfaltbeton AB-3C met de volgende kenmerken:
 
 De temperatuur in de massa bedraagt 150 °C ± 10 °C bij plaatsing.
 De samenstelling is de volgende:
 - bindmiddelgehalte (in massaprocenten t.o.v. de droge aggregaten): 4,5 à 5,5 %
 - aard van het bindmiddel : bitumen met indringing 50/70
 - korrelverdeling : (korrelmaat 0/10)
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 - steen : 56 à 60 %
 - zand : 33 à 37 %
 - vulstof : 6 à 8 %
 

 - Klasse B2: asfaltbeton AB-3B met dezelfde kenmerken als het AB-3C van de klasse B1, met
dien verstande dat de korrelmaat 0/14 is.

 

 - Klasse C: asfaltbeton AB-2 met de volgende kenmerken:
 

 De temperatuur in de massa bedraagt 150 °C ± 10 °C bij plaatsing.
 De samenstelling is de volgende:
 - bindmiddelgehalte (in massaprocenten t.o.v. de droge aggregaten): 7,5 tot 8,5 %
 - aard van het bindmiddel : bitumen met indringing 35/50
 - korrelverdeling : (korrelmaat 0/10)
 - steen : 33 à 37 %
 - zand : 51 à 55 %
 - vulstof : 10 à 14 %
 
Klasse D: andere, door de aanvrager te bepalen.



Opgesteld door LIN / afdeling Wegenbouwkunde 15 maart 2001 blz. 15

Kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Eisen

1. Hechtsterkte onder haakse
trekbelasting

§ 2.2.3-BUtgb-G0002 Afdichting-bescherming: hechtsterkte
moet groter zijn dan 0,4 N/mm².

2. Vloeistabiliteit van de afdich-
tingslaag bij plaatsing van de
beschermlaag.

§ 2.3.5-BUtgb-G0002
resulterende helling 6 of 15 %

De toename van de gemiddelde dikte
op het laagste punt (respectievelijk de
afname van gemiddelde dikte op het
hoogste punt) van de afdichtingslaag
bedraagt niet meer dan 10 % van de
gemiddelde referentiewaarde van de
dikte.
Geen enkele individuele waarde van
de dikte mag meer dan 30 % af-
wijken van de gemiddelde referentie-
waarde van de dikte.

3. Weerstand tegen perforatie bij
plaatsing van de beschermlaag (2)

§ 2.3.6-BUtgb-G0002 Waterdicht.

4. Afwezigheid van opstijgend
bindmiddel vanuit de afdichtings-
laag in de beschermlaag. (1)

§ 2.3.7-BUtgb-G0002 Op het oppervlak van het asfalt mag
geen enkele zwarte vlek verschijnen.
Het bindmiddel dat uit de laag giet-
asfalt van hetzelfde proefstuk wordt
genomen tussen 5 en 15 mm boven
de afdichtingslaag bevat geen
polymeer.

5. Weerstand tegen spoorvorming § 2.3.9-BUtgb-G0002 Voor iedere meetas mag de
gemiddelde dikte van de afdichtings-
laag, gemeten in 3 doorsneden, niet
meer dan 25 % afwijken van de
referentiedikte, bekomen als alge-
meen gemiddelde van alle dikte-
metingen.

6. Ponsweerstand onder verdeelde
belasting

§ 2.3.8-BUtgG0002 Geen enkele schade (scheurvorming,
doorboring, …) van de afdichtings-
laag mag worden vastgesteld, noch
vervorming van meer dan 50 % van
haar dikte.

7. Weerstand tegen scheurvorming,
geïnduceerd door scheurvorming
in de beschermlaag

§ 2.2.1-BUtgb-AddendumG0002 Geen scheurvorming in de
afdichtingslaag.

(1) Niet van toepassing voor klassen B, C en D.
(2) Niet van toepassing voor klasse A.

Tabel 9
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Het onderste gedeelte van de proefstukken (scheidingsvlies + afdichtingslaag) wordt gegoten met
de afmetingen die vereist zijn voor:
- de verschillende proeven, indien een beschermlaag klasse A zal worden aangebracht;
- de verdichting van de beschermlaag, indien ze van klasse B, C of E is.

Het proefstuk kan eveneens worden ontnomen uit een proefstuk met grotere afmetingen.

Op ieder monster wordt de gekozen bescherming aangebracht in een niet-verwarmd kader,
geplaatst op het onderste gedeelte van het proefstuk.

In het geval van een beschermlaag klasse A, is de dikte ervan begrepen tussen 30 en 35 mm.

In het geval van beschermlagen klasse B1 of C, bedraagt de dikte 30 tot 35 mm. In het geval van
klasse B2, bedraagt de dikte 40 tot 45 mm.

Bij beschermlagen van klasse B of C wordt de beschermlaag onmiddellijk verdicht met een
statische pers; deze pers drukt op het binnen het kader geplaatste omhuld mengsel via een stalen
plaat van 30 x 30 cm met een dikte van 2 cm, voorverwarmd tot een temperatuur van 100 °C.
De verdichting bestaat uit volgende fasen (elke belasting wordt gedurende maximum 1 seconde
uitgeoefend):

5 x 5 t
5 x 10 t
5 x 20 t
5 x 30 t
20 x 35 t

Het kader wordt dan over 90 graden gedraaid, en het omhuld mengsel wordt nogmaals
onderworpen aan 20 belastingen van 35 t.

Als de afmetingen van de proefstukken niet groter moeten zijn dan 18 x 25 cm voor het
uitvoeren van de proeven, mogen de beschermlagen klasse B en C ook worden verdicht met een
verkeerssimulator. De apparatuur en de verdichtingswijze worden beschreven in § 2.3.9. van de
Goedkeuringsleidraad G0002(06); die § 2.3.9 is dus van toepassing, met uitzondering van de
alinea “Uitvoering van de proef”.

Na verdichting ligt de dikte van de beschermlaag binnen de voorgeschreven grenzen en de
relatieve dichtheid is groter dan 96 %.

De monsters worden vervolgens gezaagd op de afmetingen, vereist voor de proeven.

In geval de goedkeuring betrekking heeft op meerdere types van beschermlagen

1. Beschermlaag van Klasse A + beschermlaag van klasse B1 en/of B2 en/of C:

De proeven 2, 4, 5 en 6 worden uitsluitend uitgevoerd met een beschermlaag van klasse A.
De proef 3 wordt uitsluitend uitgevoerd met een beschermlaag van klasse B of C (voor de
eventuele keuze van B of C, zie 2 hierna).
De proef 1 wordt zowel uitgevoerd met een beschermlaag van klasse A als met een
beschermlaag van klasse B of C (voor de eventuele keuze van B of C, zie 2 hierna).
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2. Beschermlaag van klasse B1 + beschermlaag van klasse B2 + beschermlaag klasse C:

De proeven worden uitsluitend uitgevoerd met een beschermlaag van klasse B2.

3. Andere combinaties van beschermlagen:

Het uitvoerend bureau beslist welk type van beschermlaag wordt gebruikt bij de proeven.

Titel 9 - Duurzaamheidseisen

9.1. Algemeenheden

Aan de hand van de duurzaamheidsproeven (en de voorgestelde eisen) voor het gietasfalt
kunnen, tijdens en na de veroudering, de goede homogeniteit van het mengsel en het gedrag van
het afdichtingssysteem worden beoordeeld.

De belangrijkste belastingen waaraan de afdichting moet weerstaan, worden opgewekt door een
gecombineerde veroudering, met achtereenvolgens:

1) een thermische schok ingevolge de plaatsing van de beschermlaag van de beschouwde
klasse;

2) een thermische veroudering van 3 maanden bij 70 °C.

Op het einde van de veroudering worden de proefstukken 24 uur bewaard in een
genormaliseerde omgeving (23 ± 2°C en 50 ± 20 % RV). Tenzij anders vermeld in de
werkwijze, worden de proeven uitgevoerd in die omstandigheden.

De duurzaamheid van het materiaal wordt beoordeeld door de kenmerken in nieuwe staat te
vergelijken met de kenmerken die worden vastgesteld op de proefstukken die een veroudering
hebben ondergaan.

9.2. Eisen voor de eigenlijke afdichtingslaag na kunstmatige belastingen

Uitgevoerde
verouderingen

Verwijzingen naar de
verouderingsmethodes

Gemeten kenmerken Verwijzingen naar de
proefmethodes

Eisen

Thermische schok § 3.1.1-BUtgb-G0002 Waterdichtheid § 3.2.1-BUtgb-G0002 Waterdicht
+
thermische ver-
oudering bij 70 °C
gedurende 3 maan-
den in geventi-
leerde droogstoof

Wilson-intanding
(bol Ø 30 mm)

N.58.10
TB 150-
Afl. Proefmethoden

max. ± 25 % van de
initiële waarde

op geëxtraheerd
bindmiddel:
Verwekingspunt
R & K
Breekpunt Fraass

NBN EN 1427

NBN EN 12593

max. ± 25 % van de
initiële waarde
max. ± 25 % van de
initiële waarde

Tabel 10
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9.3. Eisen voor het geheel draagvlak-afdichtingslaag-beschermlaag na kunstmatige
belastingen

De veroudering en de hieropvolgende proeven worden uitgevoerd op proefstukken die het
volledige systeem omvatten : draagvlak van klasse I, scheidingsvlies, afdichtingslaag en gekozen
beschermla(a)g(en).

Uitgevoerde
verouderingen

Verwijzingen naar de
verouderingsmethodes

Gemeten
kenmerken

Verwijzin-
gen naar de
proefmet-

hodes

Eisen

Thermische schok § 3.1.1. en 3.1.2.
(aangepast aan de eisen
van § 9.1)
Butgb-G0002

Proef op de hecht-
sterkte onder
haakse
trekbelasting (1)

§ 2.2.3-
BUtgb-
G0002

1. Afdichting-bescherming
de hechtsterkte moet
groter zijn dan
0,4 N/mm².
De individuele waarden
moeten groter zijn dan
0,3 N/mm².

+
thermische verou-
dering bij 70 °C
gedurende 3 maanden
in geventileerde
droogstoof

Weerstand tegen
scheurvorming,
geïnduceerd door
scheurvorming in
de beschermlaag

§ 2.2.1-
Butgb
Addendum
G0002

Geen scheurvorming

(1) De proef wordt niet in aanmerking genomen als de breuk optreedt in de beschermlaag en als de breuksterkte
kleiner is dan 0,4 N/mm².

Tabel 11

In geval de goedkeuring betrekking heeft op meerdere types van beschermlagen

1. Beschermlaag van Klasse A + beschermlaag van klasse B1 en/of B2 en/of C:

De proef onder haakse trekbelasting wordt zowel uitgevoerd met een beschermlaag van
klasse A als met een beschermlaag van klasse B1 of B2 of C (voor de eventuele keuze van
B1, B2 of C, zie 2 hierna).

2. Beschermlaag van klasse B1 + beschermlaag van klasse B2 + beschermlaag van klasse C:

De proeven worden uitsluitend uitgevoerd met een beschermlaag van klasse B2.

3. Andere combinaties van beschermlagen:

Het uitvoerend bureau beslist welk type van beschermlaag wordt gebruikt voor de proeven.
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Titel 10 - Classificatie van de afdichtingen voor bruggen en parkeerdaken

Als functie van de aard van de draagvlakken en beschermlagen en van de bij sommige proeven
bekomen uitslagen heeft men een classificatie vastgelegd van de afdichtingen, die bestaat uit een
reeks van 7 letters SLBPMFI.

De classificatie SLBPMFI (S voor draagvlak - substrate, L voor beschermlaag - protection layer,
B voor overbrugging van scheuren - crack bridging, P  voor ponsweerstand - puncture resistance,
M voor het ophouden van vocht - moisture trapping, F  voor breekpunt Fraass, I voor helling -
inclination) is een classificatie van de afdichtingsbekledingen, gebaseerd op hun
prestatievermogen.

Het symbool S is vergezeld van het numeriek symbool 0,

aangezien de voorbereiding van het draagvlak voldoet aan volgende criteria die ontleend zijn aan
de handleiding A60/87 van het OCW:

* diepte van de waterplassen: < 10 mm
* textuur : - holten en trappen : < 4 mm

- uitsteeksels : < 4 mm

en wordt gevolgd door één of meerdere Romeinse cijfers, die de draagvlakken aanduiden
waarmee de afdichting verenigbaar is:

I: beton.

V, VI, VII ... andere, te bepalen.

Het symbool L wordt gevolgd door één of meerdere letters, die de aard van de beschermlagen
aanduiden, waarmee de afdichting verenigbaar is:

A gietasfalt

B1 asfaltbeton AB-3C

B2 asfaltbeton AB-3B

C asfaltbeton type AB-2C

D, E, F ... andere, te bepalen

∅ zonder beschermlaag

Het symbool B is vergezeld van het numeriek symbool 0, want niet van toepassing.

Het symbool P is vergezeld van het numeriek symbool:
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5. de afdichting is niet toegankelijk voor werfvoertuigen van meer dan 3,5 t;
6. de afdichting is toegankelijk voor werfvoertuigen van meer dan 3,5 t.

Het symbool M is vergezeld van het numeriek symbool 2, aangezien de afdichting geen vocht
insluit.

Het symbool F is vergezeld van het numeriek symbool 1 of 2, naargelang het bindmiddel van het
mengsel van klasse 1 of 2 is.

Het symbool I wordt gevolgd door een getal dat de maximaal toegelaten helling weergeeft, te
kiezen uit 6 of 15 %.

Opmerking

Deze classificatie kan aangevuld worden indien het afdichtingssysteem specifieke eigenschappen
vertoont, zoals bij voorbeeld:

- compatibiliteit met vochtige draagvlakken;
- ...

Voorbeeld

So (I) L (A) BoP6M2F2I (6)

betekent dat de afdichting:

- aangebracht kan worden op draagvlakken van het type I, die voorbereid zijn volgens de eisen
van de handleiding van het OCW, in het geval van gietasfalt;

- beschermd wordt door een beschermlaag van klasse A, maar niet goedgekeurd is voor de
andere klassen van beschermlagen;

- een capaciteit bezit om scheuren te overbruggen van klasse 0;

- toegankelijk is voor werfvoertuigen;

- geen vocht insluit;

- een breekpunt bij koude heeft van klasse 2;

- mag toegepast worden op draagvlakken met een helling tot 6 %.


