
- 1 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

BUtgb
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

TECHNISCHE GOEDKEURING

SECTOR BURGERLIJKE BOUWKUNDE

Goedkeuringsleidraad nr. G0017

BEKLEDINGEN TER AFDICHTING EN TER BESCHERMING
VAN BETONOPPERVLAKKEN,

 IN PERMANENT OF SEMI-PERMANENT CONTACT MET WATER.

Dit document werd opgesteld door het Uitvoerend Bureau "Bekledingen ter bescherming van
beton". In dit bureau zijn vertegenwoordigd:

- het  Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Division du Contrôle
technique/Direction des Structures routières;

- het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement Leefmilieu en Infrastructuur -
afdeling Betonstructuren;

- het Bureau SECO;
- het Belgisch Centrum voor Onderzoek van Polymeren en Composieten;
- het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Directie Goedkeuring en Voorschriften;
- het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf;
- CoRI: Coating Research Institute.

Dit document werd in de oorspronkelijke Franstalige versie voorgesteld door het Uitvoerend
Bureau "Bekledingen ter bescherming van beton" in zijn vergadering van 04 december 1997.
Het werd goedgekeurd door de Gespecialiseerde Groep "Herstellen en beschermen van beton"
op 24 juni 1998 en door het Directiecomité "Burgerlijke Bouwkunde" op 15 september 1999

Secretariaat van de Gespecialiseerde Groep "Herstellen en beschermen van beton" van de BUtgb:

Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (MET) - Division du Contrôle technique,
rue Côte d'Or 253 - B - 4000 LIEGE
tel. +32 41 54.58.11 - fax +32 41 53.04.05



- 2 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

Inhoud

1. Onderwerp

2. Terminologie

3. Toepassingsgebied

3.1. Klassen van dragers
3.2. Doel bij de toepassing van de bekledingen
3.3. Classificatie van de bekledingen

4. Beschrijving van het bekledingssysteem

5. Goedkeuringsvereisten

5.1. Algemene vereisten
5.1.1 Verwerkbaarheid
5.1.2 Dikte van de droge bekleding
5.1.3 Aanhechting
5.1.4 Waterdichtheid
5.1.5 Duurzaamheidsvereisten: weerstand tegen water
5.1.6 Geschiktheid om scheuren te overbruggen
5.1.7 Identificatie

5.2. Specifieke vereisten
5.2.1 Chemische, organoleptische en bacteriologische vereisten die van

toepassing zijn op bekledingen in contact met drinkwater
5.2.2 Weerstand tegen thermische schokken
5.2.3 Specifieke duurzaamheidsvereisten in geval van vochtigheid, infiltrerend

vanaf de achterkant
5.2.4 Weerstand tegen mechanische belastingen
5.2.5 Weerstand tegen zonbestraling
5.2.6 Weerstand tegen diffusie
5.2.7 Wrijvingsweerstand
5.2.8 Weerstand tegen biologische producten
5.2.9 Weerstand tegen zure neerslag
5.2.10 Weerstand tegen scheikundige producten
5.2.11 Afwasbaarheid

5.3. Bouwkundige schikkingen voor speciale punten

6. Beschrijving van de werken en van de verwerking der producten

6.1. Eigenschappen van het betonoppervlak vóór het schilderen
6.1.1 Zichtbare eigenschappen
6.1.2 Mechanische eigenschappen
6.1.3 Scheikundige eigenschappen
6.1.4 Vochtgehalte

6.2. Verwerkingsvoorwaarden



- 3 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

7. Beschrijving van de proeven

7.1. Voorbereiding van de proefstukken en verwerkbaarheidsproeven
7.2. Dikte van de droge bekleding
7.3. Prestatieproeven

7.3.1 Aanhechting
7.3.2 Vloeistofdoorlaatbaarheid
7.3.3 Geschiktheid om scheuren te overbruggen
7.3.4 Weerstand tegen mechanische belastingen
7.3.5 Diffusieweerstand

7.3.5.1 Waterdampdoorlaatbaarheid
7.3.5.2 Gasdoorlaatbaarheid
7.3.5.3 Weerstand tegen diffusie van chloorionen

7.3.6 Wrijvingsweerstand
7.4. Duurzaamheidsproeven

7.4.1 Weerstand tegen water
7.4.2 Weerstand tegen thermische schokken
7.4.3 Weerstand tegen vochtigheid, infiltrerend vanaf de achterkant
7.4.4 Weerstand tegen zonbestraling
7.4.5 Weerstand tegen micro-organismen
7.4.6 Weerstand tegen zure neerslag
7.4.7 Weerstand tegen scheikundige producten
7.4.8 Afwasbaarheidsproef

7.5. Identificatieproeven

8. Aanbieding van de producten

9. Kwaliteitscontrole

9.1. Zelfcontrole in het productiebedrijf
9.1.1 Algemeen
9.1.2 Ingangscontrole van de grondstoffen en van de elementen
9.1.3 Controle op de productielijn
9.1.4 Controle op de componenten
9.1.5 Registratie van de uitslagen van de zelfcontrole

9.2. Toezicht door een van de fabrikant onafhankelijke controle-instelling
9.2.1 Controlebezoeken
9.2.2 Nomenclatuur en frequentie van de externe controleproeven

9.3. Algemene bepalingen voor de beoordeling van de industriële zelfcontrole en van de
externe controle
9.3.1 Beoordeling van de industriële zelfcontrole
9.3.2 Beoordeling van de externe controle

10. Inhoud van de goedkeuring

11. Verloop van de goedkeuringsprocedure



- 4 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

1. Onderwerp

Dit reglement bepaalt de fysische en technologische kenmerken waaraan een bekleding
moet voldoen die bestemd is als bescherming van betonoppervlakken, in permanent of semi-
permanent contact met water.

Worden daarmee bedoeld:

- de ondergedompelde of ter hoogte van de waterlijn gelegen buitenoppervlakken van
constructies;

- de binnenoppervlakken van kuipen (watertorens, waterzuiveringsstations, leidingen,
stormbekkens,...).

Het reglement is van toepassing op de bekledingen die in contact komen met drinkwater en/of
waterige oplossingen zoals:

- huishoudelijk afvalwater ;
- oppervlaktewater afkomstig van de neerslag (dat verschillende ionen kan bevatten, zoals

van bijvoorbeeld dooizouten).

De soorten water waarmee de bekledingen in contact mogen komen, worden bepaald door de
samenstelling van de voor de duurzaamheidsproeven gebruikte oplossing.

2. Terminologie

BEKLEDING

Dun beschermingssysteem dat een doorlopende film vormt op het oppervlak van de drager.
Men onderscheidt:
- de polymerische bekledingen waarbij het bindmiddel op basis van polymeren is;
- de minerale bekledingen waarbij het bindmiddel hydraulisch is (cement, al dan niet

gemodificeerd door polymeren, alkalische silicaten, siliconaten,...).
De bekleding kan uit één of meerdere lagen bestaan. Bij meerlaagse systemen hanteert men
gewoonlijk de volgende benamingen:
- impregneerlaag
- grondlaag
- afwerkingslaag

Opmerking :

Als de bekleding een egaliseermortel is zoals gedefinieerd in de goedkeuringsleidraad G0012,
dan moet in eerste instantie verwezen worden naar de voorschriften en proefmethoden uit de
leidraad G0012 “Cementgebonden egaliseermortels”, en slechts daarna naar deze uit de
leidraad G0017.

VERF

Element van een bekleding dat vulstof en/of pigment bevat en waarvan het bindmiddel uit
polymeren bestaat.
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IMPREGNEERLAAG

Laag die de aanhechting en/of de duurzaamheid van de aanhechting moet verbeteren tussen de
bekleding en de drager, waarop de bekleding moet worden aangebracht.
Een waterafstotende behandeling van de drager met een niet-filmvormend product kan de
impregneerlaag aanvullen of vervangen.

DRAGER

Cementbeton met een gaaf en/of geherprofileerd oppervlak, dat niet wordt belast door het
verkeer.
De drager kan gescheurd zijn. De scheuren werden al dan niet hersteld, naargelang zij een
invloed hebben op de resterende sterkte van het bouwwerk.
De maximaal toegelaten scheurwijdte van onbehandelde scheuren moet verenigbaar zijn met
de scheuroverbruggende eigenschappen van de bekleding.

BINDMIDDEL

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

PIGMENTEN

Over het algemeen zijn dit, in droge toestand, fijne poeders, die praktisch onoplosbaar zijn in
de gewone suspensies. Zij worden gebruikt voor sommige van hun eigenschappen: kleur,
ondoorschijnend vermogen, kleurgevend vermogen, beschermend vermogen.
In functie van hun aard onderscheidt men metallische, minerale, organische en organo-
metallische pigmenten.
In functie van hun fysische en/of fysico-chemische eigenschappen onderscheidt men:
- de pigmenten die de corrosie van metaal tegenwerken en die daarom anti-corrosieve

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

anti-bevuilende pigmenten worden genoemd;
- de pigmenten die bepaalde specifieke eigenschappen kunnen verlenen aan de films, zoals

de (relatieve) onbrandbaarheid, de zelfdovendheid, de helderheid, de schittering, de
fosforescentie, het ondoorschijnend vermogen;

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

VULSTOFFEN

Stoffen die niet oplossen in suspensies. Hoewel zij in die suspensies slechts een gering
kleurgevend en een gering ondoorschijnend vermogen vertonen, worden zij veelvuldig in
verven of in gelijkaardige bereidingen vermengd om bepaalde eigenschappen of speciale
effecten te bekomen (verminderde glans van de film, gewijzigde rheologie van het product,
enz...).
Soms gebruikt men vulstoffen om de dichtheid te vermeerderen of om de prijs te verminderen
van een verf of van een gelijkaardige bereiding.
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3. Toepassingsgebied

3.1. Klassen van dragers

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

Klasse I

Beton dat ouder is dan 28 dagen, en waarvan de oppervlaktelaag werd verwijderd door een
gepaste oppervlaktebehandeling.

Klasse II

Glad of ruw ontkist beton van meer dan 28 dagen oud.

Klasse III

Jong en ruw ontkist beton van minder dan 28 dagen oud. De minimale ouderdom van het
beton wordt bepaald door de formulator van de bekleding.

Klasse IV

Herstelmortel of -beton, van het type PC, en die beantwoordt aan de omzendbrief 576-B-5
van het M.O.W.

Klasse V

Herstelmortel of -beton, van het type PCC, en die beantwoordt aan de goedkeuringsleidraad
“Cementgebonden herstelmortels”.

Opmerking:

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

3.2. Doel bij de toepassing van de bekledingen

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

1. Bescherming van het beton of de wapeningen

De bouwwerken in beton kunnen niet altijd op zichzelf de gewenste bescherming bieden
tegen bepaalde soorten water.
De agressiviteit van het water hangt af van de aard en de concentratie van de stoffen in
oplossing.
De Franse norm NF P 18-O11 geeft een classificatie van de agressieve omgevingen evenals
een aantal aanbevelingen met betrekking tot de bij elke klasse te gebruiken beton-
formuleringen.
Wanneer de betonformulering niet overeenstemt met de aanbevelingen kan een bijkomende
bescherming verplicht worden.
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2 . Verbetering van de dichtheid van het beton

De dichtheid van het beton wordt bepaald door zijn kenmerken ten overstaan van de doorgang
van water of van een fluïdum (vloeistof en/of gas).
Wanneer de dichtheid van het beton onvoldoende is, dit wil zeggen wanneer de grenswaarden
van het lekdebiet die werden bepaald voor de exploitatie van het kunstwerk niet zijn bereikt,
kan de dichtheid worden verbeterd met een aan de drager hechtende bekleding.

Opmerking:

de geprefabriceerde afdichtingssystemen,  mechanisch verankerd aan de drager, of tegen de
drager gehouden door de waterdruk hiertegen, komen in dit reglement niet aan de orde.

3 . Bescherming van de inhoud

Voor bepaalde soorten water of voor bepaalde betonsamenstellingen kan het nodig zijn te
verhinderen dat sommige betonbestanddelen in het water migreren.

3.3. Classificatie van de bekledingen

3.3.1 In functie van de geschiktheid om scheuren te overbruggen

Men onderscheidt 3 categorieën van bekledingen in functie van hun geschiktheid om scheuren
in de drager te overbruggen:

Categorie B1:

bekledingen die niet geschikt zijn om scheuren te overbruggen

Categorie B2:

bekledingen die scheurbreedtes tot 0,15 mm kunnen overbruggen

Men onderscheidt de volgende ondercategorieën:
B.2.a.: geschiktheid om bestaande scheuren te overbruggen
B.2.b.: geschiktheid om nog niet zichtbare scheuren te overbruggen

Categorie B3:

bekledingen die scheurbreedtes tot O,4 mm kunnen overbruggen

Men onderscheidt, zoals voor de categorie B2, de ondercategorieën B.3.a. en B.3.b.

Opmerking :

De categorieën B2 en B3 inzake geschiktheid om scheuren te overbruggen mogen slechts
geëist worden als er geen tegendruk is.
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3.3.2 In functie van de klasse van agressiviteit van het water dat in contact komt met de
bekleding

Men onderscheidt de volgende weerstandscategorieën :

Categorie C1:

weerstand tegen drinkwater (verouderingsoplossing A)
(zie § 7.4.1.)

Categorie C2:

weerstand tegen neerslagwater en huishoudelijk afvalwater (verouderingsoplossing B)
(zie § 7.4.1.)

Categorie C3:

weerstand tegen matig agressief water (verouderingsoplossing C)
(zie § 7.4.1.)

Categorie C4:

weerstand tegen industrieel afvalwater (verouderingsoplossing te bepalen in functie van de
eigenschappen van de omgeving)

De toepassingsgebieden van de diverse categorieën zijn:

Categorie C1:

een bekleding van de categorie C1 kan worden gebruikt voor drink- en ander water waarvan
de ionenconcentraties overeenstemmen met niet-agressief water en waarvan de pH hoger ligt
dan 6,5 (kuipen en leidingen voor water, bestemd voor huishoudelijk gebruik of voor
regenwater, kuipen voor water voor divers gebruik, reservoirs voor brandbestrijding,
zwembaden,...)

Categorie C2:

een bekleding van de categorie C2 kan, naast de onder categorie C1 beschreven waters,
worden gebruikt voor huishoudelijk afvalwater en voor neerslagwater waarvan de
ionenconcentraties overeenstemmen met de gering agressieve waters waarvoor de pH hoger
ligt dan 5,5.
Deze bekledingen kunnen worden gebruikt voor afvalwaterleidingen op voorwaarde dat het
water minder dan 12 uur in deze leidingen blijft staan (luchtverversingsbekkens,
mengbekkens, bezinkputten, leidingen voor stedelijke afvalwaters, gistingsputten, filters,...)
Wanneer er kans bestaat op vorming van biogenische H2SO4 (als het water er langer dan 12
uur in blijft staan), moet de bekleding van categorie C4 zijn.



- 9 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

Categorie C3:

een bekleding van de categorie C3 kan, naast de onder categorie C2 beschreven waters,
worden gebruikt voor waters waarvan de ionenconcentraties overeenstemmen met de matig
agressieve waters waarvoor de pH hoger ligt dan 4,5.
Deze bekledingen kunnen worden gebruikt voor de industriële afvalwaters die voldoen aan de
in de gewesten geldende wetgeving op het vlak van temperatuur en van pH, alsmede voor het
neerslagwater op wegdekken.

Categorie C4:

een bekleding van de categorie C4 moet de specifieke verouderingstests hebben ondergaan
die slaan op de samenstelling van het afvalwater waarmee de bekleding in aanraking komt.

De agressiviteitsgraden worden in de hierna volgende tabel gegeven.

Tabel I

Graad van agressiviteit Nihil Gering Matig Sterk Zeer sterk
pH > 6,5 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5  4,5 - 4,0 < 4,0
CO2 agressief < 15 15 - 30 30 - 60 60 - 100 > 100
Ammoniak
(mg NH4

+ /l)
< 15 15 - 30 30 - 60 60 - 100 > 100

Magnesium
(mg Mg2+ /l)

< 100 100 - 300 300 - 1500 1500 - 3000 > 3000

Sulfaten
(mg SO4

= /l)
< 200 200 - 600 600 - 3000 3000 - 6000 > 6000

Opmerkingen:

- de agressiviteitsgraad van het water wordt bepaald door de meest agressieve  factor
(hoogste concentratie of laagste pH);

- als twee of meerdere factoren dezelfde agressiviteitsgraad vertonen en deze dicht bij de
maximale waarden (of de minimale pH-waarde) liggen, dan dient de hogere graad van
agressiviteit genomen;

- de agressiviteitsgraden worden vastgelegd voor stilstaand water of voor zwakstromend
water.
Bij sterkstromend water wordt de agressiviteit aan de oppervlakte groter; en de cycli
“bevochtiging-opdroging” veroorzaken veranderingen in de diepte. De globale
agressiviteit van de omgeving verhoogt zodat het aangewezen is die agressiviteitsgraad te
kiezen die hoger ligt dan deze die werd bepaald uit meetwaarden, indien deze laatsten
dicht bij de maximale waarden liggen.

3.3.3 In functie van de tegendruk

De achterkant van de bekleding, in contact met de drager, kan worden onderworpen aan
verschillende belastingen. Ze worden hierna omschreven.
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Klasse P 1 :

De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere kant is ofwel blootgesteld aan de lucht ofwel bedekt met een
beschermingsbekleding van goede kwaliteit.
In dat geval is er geen beweging van water vanaf de achterkant.

Klasse P 2 :

De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere kant is ofwel blootgesteld aan vochtige lucht ofwel bedekt met een
beschermingsbekleding van middelmatige kwaliteit.
In dat geval kan er zich aan de achterkant van de bekleding watertransport voordoen
ingevolge de diffusie van waterdamp.

Klasse P 3 :

De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere, niet beklede kant is in contact met water, met een waterige oplossing of met de
grond, maar is niet onderhevig aan hydrostatische druk.
In dat geval is de beklede kant onderworpen aan watertransport onder invloed van capillaire
krachten.

Klasse P 4 :

De beklede kant van de wand is onderworpen aan de invloed van het water.
De andere, niet beklede kant is in contact met water, met een waterige oplossing of met de
grond, en is onderhevig aan hydrostatische druk.
In dat geval kan er zich aan de achterkant van de bekleding watertransport voordoen
ingevolge een verschil in hydrostatische druk.

De onder P2 tot P4 beschreven belastingen kunnen worden versterkt, indien de beklede kant
niet is onderworpen aan de invloed van water, zij het op occasionele wijze ( tijdelijk buiten
gebruik, ledigen,...) of zij het op quasi permanente wijze (gebied dat boven de waterlijn ligt,
in de leidingen,...).

Daarom worden de proeven inzake weerstand tegen vocht afkomstig van de achterkant op
zulkdanige wijze uitgevoerd dat de beklede kant niet in contact komt met water (zie proeven
van § 7.4.1.), met uitzondering van de blootstellingen door semi-onderdompeling.
Men merkt op dat, in geval van een belasting van de klasse P4, het aanbrengen van een
structurele bekleding kan worden voorgeschreven.
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4. Beschrijving van het bekledingssysteem

Het bekledingssysteem is bepaald door:
- de impregneerlaag(en/of de eventuele waterafstotende laag) samen met zijn aan te brengen

hoeveelheden ;
- de grondlaag of grondlagen(en/of afwerkingslaag), samen met hun respectieve aan te

brengen hoeveelheden en hun respectieve droge diktes ;
- de droge dikte van het volledige bekledingssysteem.

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

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

Men onderscheidt:

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

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

Voor de niet-filmvormende lagen wordt verwezen naar het door de fabrikant vooropgestelde
verbruik.

Deze waarden zijn bepaald door de fabrikant. Men moet er zich bovendien van vergewissen
dat de bekleding, ook voor de maximale en minimale waarden, blijft beantwoorden aan de
opgelegde eisen.

5. Goedkeuringsvereisten

5.1. Algemene vereisten

5.1.1 Verwerkbaarheid

De bekleding moet op alle door de formulator gevraagde klassen van dragers kunnen worden
geplaatst onder de volgende omstandigheden:

- onderste grensomstandigheden van temperatuur en relatieve vochtigheid, door de
formulator bepaald (d.w.z. minimale temperatuur en maximale relatieve vochtigheid), en
dit zowel in horizontale als in vertikale positie;

- bovenste grensomstandigheden van temperatuur en relatieve vochtigheid, door de
formulator bepaald(d.w.z. maximale temperatuur en minimale relatieve vochtigheid), en
dit in horizontale positie.



- 12 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

De verzadigingsgraad van de drager bij de verwerkbaarheidsproef is de door de formulator
toegestane maximale graad.

Het gebruikte materieel is datgene dat wordt gebruikt op de bouwplaats in de moeilijkste
plaatsingsomstandigheden.

Eis

De bekleding moet op het oppervlak van de drager een doorlopende film vormen, zonder
blazen, scheuren, afbladdering of discontinuïteiten die met het blote oog kunnen worden
opgemerkt(proeven van § 7.1.).

5.1.2. Dikte van de droge bekleding

Eisen:

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

- De diktes, gemeten op het in verticale positie vervaardigde proefstuk, zijn overal begrepen
tussen de toegelaten maximum- en minimumwaarden (zie ook § 4 en proeven van § 7.2.).

5.1.3. Aanhechting

De aanhechting van de bekleding wordt gemeten op proefstukken die in de door de formulator
gestelde onderste en bovenste omstandigheden van temperatuur en relatieve vochtigheid zijn
vervaardigd. Zij moet aan de volgende eisen beantwoorden.

Eisen inzake hechtsterkte:

- bekledingen op basis van niet-reactieve bindmiddelen en PCC:
> 1,3 N/mm² (O,8 N/mm²)

- bekledingen op basis van reactieve harsbindmiddelen:
> 2,O N/mm² (1,5 N/mm²)

- soepele bekledingen vanaf 1 mm (gelijkwaardig met een afdichtingsmembraan):
> 1,3 N/mm² (O,8 N/mm²)

(cijfers tussen haakjes: toegelaten individuele minimumwaarden).

De proeven moeten uitgevoerd worden op de door de formulator gevraagde klassen van
drager; voor de klassen I, II en III worden zij evenwel beperkt tot de klasse met het hoogst
gevraagde nummer (zie proeven van § 7.3.1.).

De aanhechtingswaarden voor de bekleding op de dragers van de klassen IV en V, mogen niet
lager liggen dan de waarden, gemeten op de drager in beton.
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5.1.4 Waterdichtheid

In de beschouwde gebruiksvoorwaarden moet het waterverlies beperkt blijven tot 125 cm3 per
24 uur en per m²

Zie proeven van § 7.3.2.

5.1.5 Duurzaamheidsvereisten: weerstand tegen water

Op het einde van de verouderingsperiode:
- geen zichtbare beschadiging van de film

(blaasjes, teloorgang van de continuïteit, verweking, afbladdering,...) ;
- vermindering van de aanhechting < 30%

Zie proeven van §7.4.1.

Opmerking:

Bij een bekleding op basis van een mineraal bindmiddel, waarbij het water dat ermee in
contact komt agressief CO2 bevat, moet de verouderingsproef gebeuren met dit water.

5.1.6 Geschiktheid om scheuren te overbruggen

In functie van de categorie van de bekleding gelden de volgende eisen.

 Uitvoeringsomstandigheden en eisen
 
 - bekledingen van de categorie B1: er moeten geen proeven uitgevoerd worden.
 
 - bekledingen van de categorie B2:
 
 categorie B.2.a.:
 
 proef 7.3.3.b.
 oorspronkelijke tussenafstand: 0,15 mm
 variatie in de tussenafstand: +/- 15% van de oorspronkelijke tussenafstand,
 scheurvorming noch onthechting toelaatbaar
 
 categorie B.2.b:
 proef 7.3.3.a.
 minimum: 0,2 mm
 
 proef 7.3.3.b.
 oorspronkelijke tussenafstand: 0 mm
 uitwijking bij de proef: 0,15 mm
 variatie in de tussenafstand: +/- 15% van de uitwijking bij de proef,
 scheurvorming noch onthechting toelaatbaar
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 - bekleding van de categorie B3:
 
 categorie B.3.a.:
 proef 7.3.3.b.
 oorspronkelijke tussenafstand: 0,4 mm
 variatie in de tussenafstand: +/- 15% van de oorspronkelijke tussenafstand
 scheurvorming noch onthechting toelaatbaar
 
 
 categorie B.3.b.:
 proef 7.3.3.a.
 minimum: 0,5 mm
 
 proef 7.3.3.b.
 oorspronkelijke tussenafstand: 0 mm
 uitwijking bij de proef: 0,4 mm
 variatie in de tussenafstand: +/- 15% van de uitwijking bij de proef
 scheurvorming noch onthechting toelaatbaar
 
 Zie proeven van § 7.3.3.
 
 5.1.7 Identificatie
 
 De verschillende elementen van een beschermende bekleding moeten worden geïdentificeerd.
Zo kan later, aan de hand van een beperkt proevenprogramma, worden nagegaan of het op de
bouwplaats geleverde product wel degelijk identiek is met het product dat het volledige
proefprogramma heeft doorlopen.
 
 Zie proeven van § 7.5.
 
 
 5.2. Specifieke vereisten
 
 5.2.1 Chemische, organoleptische en bacteriologische vereisten die van toepassing zijn
op bekledingen in contact met drinkwater
 
 Deze vereisten maken het voorwerp uit van de koninklijke besluiten van 25 augustus 1975
(Belgisch Staatsblad nr.187 van 24.O9.1976) en van 11 mei 1992.
 De proefvoorwaarden en de te meten parameters worden nader omschreven in de normen
NBN S29-OO1 (1985) (kunststoffen), NBN S29-OO2 (1985) (organische niet-kunststoffen),
NBN S29-OO3 (1986) (elastomeren) en de ontwerp-NBN S29-OO4 (cementen en
toevoegsels).
 
 Het nazicht naar de eisen met betrekking tot het contact met drinkwater geeft geen aanleiding
tot specifieke proeven in het kader van de toekenning van een ATG op basis van deze
leidraad.
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 5.2.2 Weerstand tegen thermische schokken
 
 Na 20 cycli:
 
 - geen verwering van de film zoals netscheurtjes, blaasjes,...;
 - geen scheurvorming waarneembaar bij een vergroting van 10x;
 - vermindering van de aanhechting <30%.
 
 Zie proeven van § 7.4.2.
 
 Opmerking :
 
 Als de dikte van de beschermende bekleding groter is dan 3 mm en het polymeergehalte
kleiner is dan 20 % van het cementgewicht, dan moet de specifieke verouderingsproef voor
mortels uitgevoerd worden (weerstand tegen vorst/dooi-cycli voor de CC- en PCC-mortels,
weerstand tegen zon/regen-cycli voor de PC-mortels).
 
 5.2.3 Specifieke duurzaamheidsvereisten in geval van vochtigheid, infiltrerend vanaf

de achterkant (door waterdampdiffusie, capillaire absorptie en/of verschillen in
hydrostatische druk)

 
 - geen verwering van de film onder de vorm van netscheurtjes, blaasjes,... ;
 - geen scheurvorming waarneembaar bij een vergroting van 10x ;
 - vermindering van de aanhechting < 30%.
 
 Zie proeven van § 7.4.3.2. tot 7.4.3.4. in functie van de categorie (P2 tot P4)
 
 Voor de bekledingen in de categorie P4 zijn de eisen op dit ogenblik nog niet vastgesteld.
 
 5.2.4 Weerstand tegen mechanische belastingen
 
 5.2.4.1 Schokweerstand
 
 De bekleding mag geen verweringen vertonen zoals scheuren en het loskomen van de drager.
 
 Zie proeven van § 7.3.4.1.
 
 5.2.4.2 Slijtvastheid
 
 Na de proef mag de sleet van de beschermende bekleding niet groter zijn dan een vierde van
haar oorspronkelijke dikte.
 
 Zie proeven van § 7.3.4.2.
 
 5.2.5 Weerstand tegen zonbestraling
 
 Na een blootstelling gedurende 500 uur:
 - geen scheurvorming waarneembaar bij een vergroting van 10x ;
 - vermindering van de aanhechting < 30% ;
 - geen verwering van de film onder de vorm van netscheurtjes, blaasjes, verkrijting.
 
 Zie proeven van § 7.4.4.
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 Opmerking:
 
 Als de dikte van de beschermende bekleding groter is dan 3 mm en het polymeergehalte
kleiner is dan 20 % van het cementgewicht, dan moet de specifieke verouderingsproef voor
mortels uitgevoerd worden (weerstand tegen vorst/dooi-cycli voor de CC- en PCC-mortels,
weerstand tegen zon/regen-cycli voor de PC-mortels, afschilferingsweerstand van aan
scheikundige ontdooiingsmiddelen blootgestelde oppervlakken voor de CC- en PCC-mortels
van categorie C3).
 
 5.2.6 Weerstand tegen diffusie
 
 5.2.6.1 Waterdampdoorlaatbaarheid
 
 Deze eis geldt als de drager vocht bevat ingevolge de diffusie van waterdamp afkomstig van
de niet geverfde kant van de wand.
 
 SdH2 O  = µH2O x e < 4m
 
 waarbij:
 µH2O = weerstandscoëfficient tegen diffusie van waterdamp
 e = totale droge dikte van het beschermingssysteem (m)
 
 5.2.6.2 Gasdoorlaatbaarheid
 
 De eisen worden vastgesteld door de bouwheer.
 
 5.2.6.3 Weerstand tegen diffusie van chloorionen
 
 Eisen te bepalen.
 
 Zie proeven van § 7.3.5.
 
 5.2.7 Wrijvingsweerstand
 
 Eisen op te stellen.
 
 Zie proeven van § 7.3.6.
 
 5.2.8 Weerstand tegen biologische producten
 
 Eis: de weerstand tegen overwoekering moet < 1.
 
 Zie proef van § 7.4.5.
 
 5.2.9 Weerstand tegen zure neerslag
 
 Deze eis geldt voor bekledingen die in contact komen met de huishoudelijke afvalwaters met
een standtijd van meer dan 12 uur :
 - geen verwering van de film
 - vermindering van de aanhechting < 30%
 
 Zie proef van § 7.4.6.
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 5.2.10 Weerstand tegen scheikundige producten
 
 Deze eis geldt wanneer de bekleding in situ onderhevig kan zijn aan de inwerking van
specifieke chemische producten (melkzuur, zwavelzuur, citroenzuur, ..., olie, benzine,
organische oplosmiddelen,...).
 In het bijzonder, wanneer de bekleding in contact dient te komen met huishoudelijke
afvalwaters met een standtijd van meer dan 12 uur, moet de bekleding voldoen aan de
weerstandsproef tegen zwavelzuur.
 
 - Geen verwering van de film.
 De film mag niet verweren (geen verweking, geen opzwelling, enzovoort).
 Enkel een lichte ontkleuring is toegelaten.
 
 Zie proef van § 7.4.7.
 
 5.2.11 Afwasbaarheid
 
 Te bepalen door de bouwheer.
 
 Zie proef van § 7.4.8.
 
 5.3. Bouwkundige schikkingen voor speciale punten
 
 De fabrikant moet een beschrijving geven van de maatregelen die moeten genomen worden
wanneer een bekleding wordt aangebracht in de buurt of ter hoogte van speciale punten zoals:
 - voegvullingen ;
 - zones waar aanliggende leidingen of buizen de wand doorboren ;
 - stroombrekingswanden ;
 - verbindingen tussen opeenvolgende buizen ;
 - enzovoort.
 
 
 6. Beschrijving van de werken en van de verwerking van de producten.
 
 6.1. Eigenschappen van het betonoppervlak vóór het schilderen
 
 Indien geen enkele controle wordt uitgevoerd, is alleen de uitvoerder verantwoordelijk voor
de voorbereiding van de drager.
 
 6.1.1 Zichtbare eigenschappen
 
 Het betonoppervlak moet net zijn, homogeen, geëffend en ontdaan van stof, modder,
cementkorsten en zachte of stofvormige deeltjes.
 Vooraf worden onvolkomenheden hersteld volgens de regels van de kunst
(goedkeuringsleidraden van toepassing).
 
 De ruwheid van de drager moet aangepast zijn aan het te plaatsen product. In het bijzonder zal
zij de continuïteit van de film verzekeren en toelaten dat overal een dikte wordt gehaald die
begrepen is tussen de toegelaten maximum- en minimumdikten van de beschouwde
bekleding.
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 6.1.2 Mechanische eigenschappen
 
 De mechanische eigenschappen zorgen ervoor dat de cohesie aan de oppervlakte van het
beton groter is dan de aanhechtingseis van de toe te passen bekleding.
 
 Als de treksterkte van het beton kleiner is dan deze eis, moet het oppervlak zodanig worden
behandeld dat de oppervlaktecohesie gelijk is aan de cohesie in de massa (gemeten zoals
beschreven in NBN B 14-210). Zij moet in elk geval groter zijn dan 1 N/mm2.
 
 6.1.3 Scheikundige eigenschappen
 
 Er mogen zich geen oplosbare zouten bevinden op het betonoppervlak; het gehalte aan
oplosbare zouten in de oppervlaktelaag (1 cm dik) is niet meer dan 0,1% groter dan het in de
massa van het beton gemeten gehalte (voorlopig voorschrift).
 
 Bij aantasting door chloriden is de voorbereiding van de drager en/of de keuze van de
bekleding conform met de voorschriften voor de bescherming van de wapeningen.
 
 6.1.4 Vochtgehalte
 
 Het vochtgehalte van de drager (verzadigingsgraad) mag het door de fabrikant voorziene
maximale gehalte niet overschrijden. Het betreft het vochtgehalte dat werd getest in het kader
van de verwerkbaarheidsproeven.
 
 Opmerkingen
 
 1° Ontkistingsmiddelen en nabehandelingsproducten:
 Men moet de ontkistingsmiddelen en de nabehandelingsproducten uitkiezen om reacties te
vermijden die de aanhechting of het gedrag van de bekleding doen dalen.
 Als er gevaar bestaat op aantasting van de aanhechting, dan moeten die producten vooraf
worden verwijderd.
 
 2° Waterafstotende producten:
 Men moet letten op de verenigbaarheid van de eventueel bestaande waterafstoting met de
bekleding.
 Er doen zich in het bijzonder veel onverenigbaarheden voor als de waterafstoting werd
gerealiseerd met een siliconenhars.
 
 6.2. Verwerkingsvoorwaarden
 
 - Temperatuur van de drager.

 De temperatuur van de drager ligt tussen 5 en 30°, tenzij de leverancier andere waarden
opgeeft. Bovendien ligt zij 3° hoger dan het heersende dauwpunt.

 
 - Atmosferische omstandigheden.

 Bij bekledingen op basis van met polymeren gemodificeerd cement moet vroegtijdige
uitdroging door rechtstreekse blootstelling aan de zon en aan de wind (> 3 Beaufort of
5 m/s) worden vermeden.
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 7. Beschrijving van de proeven
 
 Voorafgaande opmerking:
 
 Als proefuitslag geldt het rekenkundig gemiddelde van drie metingen. Bij de
aanhechtingsproeven en de diktemetingen evenwel wordt dit gemiddelde bepaald op
respectievelijk 5 en 20 metingen.
 
 
 7.1. Voorbereiding van de proefstukken en verwerkbaarheidsproeven
 
 7.1.1 Klassen van dragers
 
 Om rekening te houden met de wisselwerking tussen bekleding en drager, definieert men
verschillende klassen van dragers.
 
 Klasse I:
 
 beton dat beantwoordt aan het normontwerp prEN 1766 type MC (0,40). De drager wordt
vooraf licht gezandstraald op het werkoppervlak (bodem van de bekisting) om
ontkistingsmelk te verwijderen. De cohesie aan het oppervlak bedraagt ten minste 3,5 N/mm².
 
 Klasse II:
 
 ruw ontkist beton van meer dan 28 dagen oud. Het beton heeft dezelfde eigenschappen als bij
klasse I.
 
 Klasse III:
 
 jong en ruw ontkist beton van minder dan 28 dagen oud.
 De formulator definieert de ouderdom die het beton moet hebben bij de toepassing.
 Op 28 dagen ouderdom heeft het beton dezelfde eigenschappen als bij klasse I.
 
 Klasse IV:
 
 de drager bestaat uit beton, met daarop een 1 cm dikke laag herstelmortel. Dit is een mortel op
basis van reactieve harsbindmiddelen met minstens 13% epoxyhars ten opzichte van de totale
massa van de samenstellende elementen. De eigenschappen van deze herstelmortel moeten
beantwoorden aan de omzendbrief 576-B-5 van het M.O.W.
 Alvorens de bekleding aan te brengen op de volledige drager, laat men het hars gedurende 15
dagen uitharden.
 
 Klasse V:
 de drager bestaat uit beton, met daarop een 1 cm dikke laag herstelmortel. Dit is een mortel op
basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen met minstens 3,5% droge polymeren
ten opzichte van de totale massa van de niet gehydrateerde samenstellende elementen. De
eigenschappen van deze herstelmortel moeten beantwoorden aan de goedkeuringsleidraad
“Cementgebonden herstelmortels”.
 Alvorens de bekleding aan te brengen op de drager, laat men de mortel gedurende 28 dagen
verharden.
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 Opmerking:
 
 de klassen IV en V mogen worden vervangen door herstelmortels die door de producent van
de bekleding zelf worden vervaardigd.
 
 In het algemeen brengt men de bekledingen aan op dragers van de klasse I.
 
 Als de fabrikant wenst dat zijn goedkeuring slaat op strengere minimale
plaatsingsomstandigheden, dan worden de proefstukken gemaakt op de strengste drager.
 
 Het gestrengheidsniveau stijgt als volgt:
 - klasse I in hygrothermisch evenwicht bij de onderste grensomstandigheden
 - klasse II in hygrothermisch evenwicht bij de onderste grensomstandigheden
 - klasse III.
 
 7.1.2 Verzadigingsgraad van de drager
 
 Voor de verwerkingsproef is de verzadigingsgraad van de drager de maximale graad die door
de fabrikant wordt toegestaan.
 
 Men onderscheidt de volgende verzadigingsgraden :
 
 a. de drager is in hygrothermisch evenwicht met de plaatsingsomstandigheden.
 
 b. de drager is verzadigd alvorens tot de toepassing over te gaan en er is geen waterfilm aan
de oppervlakte (in dit geval wordt de drager vooraf gedurende 7 x 24 uur in water
ondergedompeld; de drager wordt uit het water gehaald en de waterfilm wordt van het
oppervlak verwijderd 15’ vóór de toepassing).
 
 c. de drager is onderworpen aan de diffusie van waterdamp.
 Figuur I geeft weer hoe de proefopstelling gebeurt. De te testen bekleding wordt aangebracht
op een plaat met als afmetingen 60 x 40 x 4 cm.
 Deze plaat wordt waterdicht geplaatst op een recipiënt met als binnenafmetingen 48 x 39 x 35
cm en waarin 20 cm water staat.
 De lucht tussen het proefstuk en het wateroppervlak wordt tot 35°C opgewarmd met een in
het water gedompelde warmtewisselaar. Het geheel wordt bij de plaatsingsomstandigheden
bewaard gedurende 7 dagen vóór de toepassing.
 
 d. de drager is vóór de toepassing verzadigd door semi-onderdompeling van de niet-beklede
kant in water gedurende 7 x 24 uur (de semi-onderdompeling wordt tijdens de toepassing en
de rijping aangehouden).
 
 Opmerking:
 
 de met het punt a. overeenstemmende verzadigingsgraad wordt aangehouden voor de in de
fabriek aan te brengen bekledingen.
 Daarentegen, wanneer de bekleding in situ moet worden aangebracht op dragers die
onderworpen zijn aan waterbewegingen, dan dienen strengere verzadigingsgraden uitgekozen
te worden (b, c of d).
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 7.1.3 Hygrothermische voorwaarden bij de uitvoering
 
 De proefstukken worden klaargemaakt in de onderste grensomstandigheden van temperatuur
en relatieve vochtigheid die door de fabrikant zijn opgegeven (d.w.z. minimale temperatuur
en maximale relatieve vochtigheid).
 
 Men brengt de bekleding aan op een voldoende groot oppervlak van de gekozen drager die
horizontaal wordt opgesteld.
 De fabrikant deelt de aan te brengen hoeveelheden mee evenals de wachttijden tussen de
verschillende lagen.
 
 Men brengt de bekleding bovendien ook aan op die drager in verticale opstelling en dit, op
een oppervlakte van minstens 30 x 30 cm².
 
 De bekleding wordt bovendien ook aangebracht op dragers van de klasse IV en/of V en dit,
op een oppervlakte van minstens 30 x 30 cm², als de goedkeuring ook moet gelden voor die
dragers.
 De fabrikant bepaalt de ouderdom die deze twee types van drager moeten hebben.
 Op die twee types van drager gaat men enkel over tot een nazicht van de aanhechting.
 
 Bovendien meet men de aanhechting op de dragers van de klassen I, II of III als de bekleding
is aangebracht bij de bovenste grensomstandigheden zoals ze door de fabrikant zijn
opgegeven (d.w.z. maximale temperatuur en minimale relatieve vochtigheid).
 
 Opmerking:
 
 voor het uitvoeren van sommige proeven brengt men de bekledingen aan op dragers die
verschillen van deze die hierboven werden bepaald. In dit geval wordt de aard van de dragers
bepaald in de uitvoeringswijze.
 
 7.1.4 Toepassingsmaterieel
 
 Het toepassingsmaterieel moet van die aard zijn dat ook de moeilijkste uitvoeringen, zoals
voorzien door de fabrikant, ermee tot een goed einde kunnen worden gebracht.
 
 7.1.5 Bewaring
 
 Men bewaart de proefstukken:
 - 7 dagen in de omstandigheden waarbij ze werden aangemaakt
 - vervolgens 7 dagen bij 23°C / 50% R.V.
 
 7.2 Dikte van de droge bekleding
 
 Men meet de dikte van de bekleding:
 - op de horizontale dragers,
 - op de verticale dragers,
 zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 3882 (1995).
 (microscopische methode)
 
 Men voert de proef telkens uit op 20 zones.
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 7.3. Prestatieproeven
 
 7.3.1 Aanhechting
 
 Men meet de aanhechting door een trekproef op een geïsoleerd oppervlak. Hiertoe
verwezenlijkt men ofwel een insnijding van de film tot op de drager, ofwel een lichte
kernboring tot +/- 5 mm diep in de drager.
 Men voert de proef uit volgens de norm NBN EN 24.624 (1993).
 Het beproefde oppervlak is cirkelvormig met een diameter van 50 mm.
 Men noteert de breukspanning en het breuktype.
 Men voert de proef uit op 5 zones.
 
 Vereiste breuktypes
 
 Cohesieve breuken in de drager of adhesieve breuken tussen de bekleding en de lijm van de
schijf mogen zich niet voordoen als de spanningen waarbij ze optreden, lager zijn dan de
voorgeschreven waarden.
 De proeven moeten in die gevallen worden hernomen.
 
 7.3.2 Vloeistofdoorlaatbaarheid
 
 De vloeistofdoorlaatbaarheid wordt gemeten volgens de norm NFP 18-855 (1992) “Essai de
perméabilité aux liquides”.
 
 In tegenstelling tot de in de norm voorziene drager, brengt men de bekleding aan op
cellenbeton met een dichtheid van ongeveer 0,53 en waarvan de dikte gezaagd wordt op 40
mm.
 
 7.3.3 Geschiktheid om scheuren te overbruggen
 
 Men voert deze proeven uit op proefstukken met de droge minimumdikte, zoals door de
fabrikant medegedeeld.
 
 Als de bekleding blootgesteld moet worden aan de weersinvloeden, dan zal zij op voorhand
verouderd worden zoals beschreven in § 7.4.4 of, zo haar dikte groter is dan 3 mm, door de
specifieke verouderingscycli voor mortels.
 
 a) Statische proef

 
 Men voert de proef uit volgens het principe van de proefmethode LCPC RE 195
“Détermination de la résistance à la fissuration provoquée”.
 Men oefent de trekkracht uit met een snelheid van 0,1 mm/min.
 De proeftemperatuur bedraagt - 10°, behoudens tegengesteld verzoek van de fabrikant.
 

 b) Dynamische proef
 

 Men brengt de te testen verf aan op twee halve platen in beton die een tussenafstand
hebben van 0 tot de waarde van de nominale scheurwijdte die de klasse bepaalt.
 Na uitharding wordt de voeg tussen de twee platen alternerend geopend en terug gesloten
tot de oorspronkelijke positie.
 Dit gebeurt in de volgende omstandigheden:
 - de snelheid van de beweging bedraagt 16 mm/uur ;
 - de amplitude van de beweging bedraagt 30% van de nominale scheurwijdte die de

klasse bepaalt (+ 15 en - 15%).
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 Het aantal cycli bedraagt 500.
 De proeftemperatuur bedraagt - 10°C, behoudens tegengesteld verzoek van de fabrikant.

 
 7.3.4 Weerstand tegen mechanische belastingen
 
 7.3.4.1 Schokweerstand
 
 Een drukstempel van 1 kg die uitloopt op een halfbolvormige kop van 8 mm diameter, valt
van een hoogte van 20 cm op de bekleding.
 Men herhaalt de proef op 15 verschillende plaatsen die op een tussenafstand liggen van 3 cm,
hart op hart gemeten.
 
 7.3.4.2 Slijtweerstand
 
 De proefstukken worden geplaatst langs de binnenomtrek van een cylindrische trommel met
een diameter van 70 cm en die om een horizontale as draait aan 30 toeren per minuut. De
trommel bevat 12 kg: van een mengsel bestaande ui 8 kg zand EN 196 en 4 kg water. De
proef duurt minstens 96 uur bij kamertemperatuur.
 
 De proef wordt uitgevoerd op 4 proefstukken. De boorden van de proefstukken zijn
beschermd met staal- of kunststofplaat.
 
 7.3.5 Diffusieweerstandsproeven
 
 Men voert de diffusieproeven uit op vrije films van de bekleding.
 Die films worden aangemaakt op geschikte dragers (thermoplastische polyester, polyethyleen,
polytetrafluorethyleen, siliconenpapier,...) en in genormaliseerde
laboratoriumomstandigheden: 23°C, 50 +/- 5% R.V.
 Men voert de proeven uit nadat de proefstukken gedurende 7 dagen werden bewaard in
genormaliseerde omstandigheden.
 De bekledingen omvatten al hun elementen, met uitzondering van de kleeflaag.
 Als de integriteit van de film niet kan worden nageleefd, brengt men de bekleding aan op een
drager van gesinterd glas. In dat geval voert men terzelfdertijd getuigeproeven uit op de niet
beklede drager. Uit de gemeten coëfficiënten hoopt men zo de coëfficiënten af te leiden die
eigen zijn aan de drager.
 
 7.3.5.1 Waterdampdoorlaatbaarheid
 
 Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm DIN 52615 (omstandigheden:23 - 50/95).
 De meetcel bevat een verzadigde oplossing van ammoniumdiwaterstoffosfaat (NH4 P2 O4).
 Het geteste oppervlak is minstens 30 cm² groot.
 
 Als de bekleding opgebouwd is op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen, dan
moeten de metingen gebeuren nadat het product gestabiliseerd is onder de hygrothermische
omstandigheden waarbij de meting wordt uitgevoerd.
 
 7.3.5.2 Gasdoorlaatbaarheid
 
 Er wordt gerefereerd naar de norm DIN 53536 “Determination of gaz permeability”.
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 7.3.5.3 Weerstand tegen diffusie van chloorionen
 
 De proef bestaat erin de bekleding aan te brengen op een drager in cellenbeton, waarvan de
dikte gezaagd wordt op 6 mm maximum. Het proefstuk vormt  de binnenwand van een
diffusiecel, die aan de kant van de drager een verzadigde oplossing Ca(OH)2, en aan de kant
van de bekleding een verzadigde oplossing Ca(OH)2 en 3 molair NaCl bevat.
 Men gaat de diffusie van de chloriden na door de verzadigde oplossing van Ca(OH)2
scheikundig te analyseren na 7, 14, 21, 28, 42, 56 en 84 dagen.
 Na elke meting voert men het waterpeil terug op tot het oorspronkelijke peil met een NaCl-
oplossing van dezelfde concentratie als deze die gemeten werd.
 Men test 3 proefstukken.
 (voorlopige proefmethode).
 (zie figuur II).
 
 7.3.6 Wrijvingsweerstand
 
 Proefmethode nog te bepalen.
 
 
 7.4. Duurzaamheidsproeven
 
 7.4.1 Weerstand tegen water
 
 Soorten proefstukken
 
 dragers: platen van 30 x 30 x 3 cm, gezandstraald op 1 of 2 kanten en op de zijkanten;
 
proefstukken: 2 types:

° type I : de bekleding wordt aangebracht op de twee kanten en op de zijkanten.
° type II : de bekleding wordt aangebracht op 1 kant en op de zijkanten.

Verouderingsstoffen:

- Voor de categorie C1: leidingwater met een hardheidsgraad tussen 8 en 10°F;
(verouderingsoplossing A)

- Voor de categorie C2: stedelijk synthese-afvalwater met de volgende samenstelling (in
mg/l):
° mager melkpoeder: 180
° stijfsel: 300
° gelatine: 60
° ureum: 30
° Sunlight zeep: 3
° toiletpapier: 4
° NaHCO3: 150
° Na2HPO4: 10
° MgSO4.7H2O: 20.000

pH: 4,5 tot 5,5
(verouderingsoplossing B).
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- Voor de categorie C3: dezelfde samenstelling als de verouderingsoplossing B waaraan
worden toegevoegd:
- MgSO 4.7H2 O: 60 g/l
- NaCl: 20 g/l
- pH: 4,5 tot 4,0
(verouderingsoplossing C).

- Voor de categorie C4: te bepalen in functie van de omstandigheden ter plaatse.

Verouderingsomstandigheden:

De veroudering bestaat in een semi-onderdompeling in de uitgekozen verouderings-
oplossing gedurende 90 dagen bij een temperatuur van 50° C.
Het water wordt dagelijks vervangen, behalve tijdens het weekend.
De waterlijn situeert zich afwisselend op 1/3 en 2/3 van de hoogte van het proefstuk van
type I.
De proefstukken van type I worden half ondergedompeld in vertikale positie.
De proefstukken van type II worden half ondergedompeld in horizontale positie, de niet
geschilderde kant naar boven.

Na belasting boordeelt men het visueel het aspect van de bekleding op basis van de
normenreeks ISO 4624 “Evaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de
l’intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts”, zoals ondermeer:
Deel 4: Désignation du degré de craquelage
Deel 2: Désignation du degré de cloquage.

7.4.2 Weerstand tegen thermische schokken

Men onderwerpt de proefstukken aan 20 cycli; elke cyclus bestaat uit:
- onderdompeling gedurende 2 uur in gedistilleerd water bij 20°C
- 5 uur bij -15°C (+/- 3°C)
- 1 uur in water van 20°C
- - 16 uur in een geventileerde droogstoof (50°C)

De overgang van het ene naar het volgende stadium voltrekt zich in minder dan 30 seconden.
In de week-ends bewaart men de proefstukken bij 23°C en 50 +/- 5% R.V.

Na belasting boordeelt men het visueel het aspect van de bekleding op basis van de
normenreeks ISO 4624 “Evaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de
l’intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts”, zoals ondermeer:
Deel 4: Désignation du degré de craquelage
Deel 2: Désignation du degré de cloquage.

7.4.3 Weerstand tegen vochtigheid, infiltrerend vanaf de achterkant

Het te realiseren verouderingstype hangt af van de klasse van weerstand aan tegendruk.

7.4.3.1 Klasse P 1

Geen specifieke proef.
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7.4.3.2 Klasse P 2

- Geen specifieke proef als de bekleding voldoet aan de voorschriften inzake de
waterdampdoorlaatbaarheid.

- Indien de bekleding niet voldoet aan deze voorschriften, dient de test uitgevoerd waarvan
de proefopstelling is weergegeven op figuur I.
Het proefstuk wordt waterdicht geplaatst op een recipiënt met als binnenafmetingen 39 x
48 x 35 cm en waarin 20 cm water staat.
De lucht tussen het proefstuk en het wateroppervlak wordt verwarmd tot 35°C met een in
het water ondergedompelde warmtewisselaar. Het geheel wordt bewaard in een
geacclimatiseerde kamer op een temperatuur van 5°C en 80% relatieve vochtigheid en dit,
gedurende 1 maand.

7.4.3.3 Klasse P 3

Type van proefstuk: proefstukken van type II, zoals beschreven in §7.4.1.

Verouderingsstof: leidingwater met een hardheid die schommelt tussen 8 en 10°F.

Verouderingsomstandigheden: zoals bepaald in § 7.4.1. behalve:
- dat een deel van de proefstukken van type II half ondergedompeld wordt gehouden in

verticale positie ;
- dat het tweede deel van de proefstukken van type II half ondergedompeld wordt gehouden

in horizontale positie, met de geschilderde kant naar boven.

7.4.3.4 Klasse P 4

De bekledingen moeten voldoen aan de verouderingsproef zoals bepaald voor de klasse P 3 en
aan de proef m.b.t. de weerstand tegen de hydrostatische druk die van vanachter komt.

Principe van de proef:
een betonschijf, bestreken met het te bestuderen product op één kant, vormt de basis van een
proefcel die toelaat een aangehouden druk aan te brengen in opeenvolgende stappen.

Proefomstandigheden
de proefstukken worden in de proefcellen geplaatst met de niet beklede kant in contact met
het water. De drager wordt eventueel voorafgaandelijk gescheurd. Eerst is er een
onderdompeling in water zonder druk gedurende 7 dagen om een verzadiging van de drager te
bekomen; daarna wordt er een druk uitgeoefend van 0,1 N/mm², om de 15’.
De druk wordt vervolgens constant aangehouden gedurende 72 uur op een niveau waarvan de
waarde wordt bepaald in functie van de toepassing.

Waarnemingen:
bij elk drukniveau voert men elke waarneming uit, die nuttig kan zijn om het gedrag van de
bekleding te kunnen beoordelen.

Na belasting boordeelt men het visueel het aspect van de bekleding op basis van de
normenreeks ISO 4624 “Evaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de
l’intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts”, zoals ondermeer:
Deel 4: Désignation du degré de craquelage
Deel 2: Désignation du degré de cloquage.
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7.4.4 Weerstand tegen zonbestraling

Men voert de proeven inzake weerstand tegen zonbestraling uit op het volledige systeem,
zoals beschreven in de norm ASTM G 53 “Standard Practice for operating light-and water
exposure (fluorescent UV condensation type) for exposure of non-metallic materials”.
De proefomstandigheden zijn:
- 4 uur blootstelling aan UV bij 60°
- 4 uur condensatie bij 50°C.
Men gebruikt lampen van het type UV-B313.

Na belasting boordeelt men het visueel het aspect van de bekleding op basis van de
normenreeks ISO 4624 “Evaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de
l’intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts”, zoals ondermeer:
Deel 4: Désignation du degré de craquelage
Deel 2: Désignation du degré de cloquage.

7.4.5 Weerstand tegen micro-organismen

Men voert de proef uit volgens de norm NBN EN ISO 846.

7.4.6 Weerstand tegen zure neerslag

De proef bestaat erin 30 cycli zure neerslag te realiseren zoals beschreven in de norm ISO
3231 (1993). Per cyclus wordt 1,0 l SO2 toegevoegd.

Na belasting boordeelt men het visueel het aspect van de bekleding op basis van de
normenreeks ISO 4624 “Evaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de
l’intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts”, zoals ondermeer:
Deel 4: Désignation du degré de craquelage
Deel 2: Désignation du degré de cloquage.

7.4.7 Weerstand tegen scheikundige producten

De proef wordt uitgevoerd op proefstukken van 5 x 5 cm, bestaande uit de film van de
verharde bekleding. De duur van de rijping bij de gestandaardiseerde laboratorium-
omstandigheden wordt bepaald door de fabrikant. De proefstukken worden vervolgens
gedurende 96 uur bij 25°C in de uitgekozen scheikundige producten ondergedompeld. De
vloeistof blijft in beweging tijdens de gehele duur van de onderdompeling. Na de
onderdompeling wordt de film met water gespoeld en gedroogd met filterpapier.

- zwavelzuur 25%
- citroenzuur 30%
- zoutzuur 20%
- methylalcohol 30%
- melkzuur 10%
- benzine
- diesel
- detergenten
- ammoniumnitraat 10%
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Na belasting boordeelt men het visueel het aspect van de bekleding op basis van de
normenreeks ISO 4624 “Evaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de
l’intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts”, zoals ondermeer:
Deel 4: Désignation du degré de craquelage
Deel 2: Désignation du degré de cloquage.

7.4.8 Afwasbaarheidsproef

Volgens de norm NF T 30-082.

7.5. Identificatieproeven

De identificatieproeven staan in de hierna volgende tabel II.

Tabel II

Aard van de proeven Proefmethode Maximaal toegelaten afwijkingen
in relatieve waarde van de

referentiewaarden
Volumieke massa bij 25°C ISO 2811

(NBN T22-110)
+ 5 %

Drooggehalte NBN EN ISO 3251 (1995)
(NBN T22-101)

+ 5 %

Viscositeit bij 25° NBN EN ISO 2431 (1996)
en
ISO 2884 (NBN T22-113)

+ 15 %

+ 10 %
Gehalte aan pigment en aan
vulstof (°)

door centrifugatie + 5 %

Bindmiddelgehalte (°) + 5 %
I.R. spectrum AFNOR NFP 18-809 de belangrijkste absorptiebanden

moeten overeenstemmen
Specifieke scheikundige proef
voor de chemische functie
van het bindmiddel (°)

Hydroxyl-index
DIN 53240
Isocyanaat-index
DIN 16945 § 4.18
Epoxy-index
ASTM D 1652
Amine-index
DIN 16945 § 5.6

+ 10 %

Specifieke scheikundige
analyse voor het bijzonderste
element van de pigmenten

te bepalen + 10 %

Gehalte van de in zoutzuur
onoplosbare stof (°°)

NBN B 15-250 Hfdst. 8 + 10 %

Gloeiverlies bij 500° (°°) + 5 %
Droogtijd en/of
uithardingstijd

door de fabrikant voor te
stellen methode

de droogtijd en/of uithardingstijd
moet van dezelfde grootte-orde zijn;
de toegelaten afwijkingen worden
bepaald door de fabrikant

Nettogewicht van de
componenten

+ 2,5 %

(°) bij bekledingen op basis van een organisch bindmiddel
(°°) bij bekledingen op basis van een mineraal bindmiddel
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Opmerking:

1. Volumieke massa en viscositeit bij 25°.
Die metingen worden bij multi-componentelementen slechts uitgevoerd op het mengsel
nadat het 3’ werd gehomogeniseerd en 5’ bewaard bij 25°C.

2. De droogrest en het infraroodspectrum moeten worden bepaald op de verschillende
componenten bij multi-componentelementen (uitgezonderd de vaste componenten).

3. Infraroodspectrum.
Men neemt het infraroodspectrum op na vooraf de pigmenten, de vulstoffen en de minerale
producten te hebben gescheiden (door centrifugatie of selectieve ontleding).

4. Slechts bij reactieve harsen (multi-componentelementen) moeten de specifieke
scheikundige proeven voor de chemische functie van het bindmiddel worden uitgevoerd.

8. Aanbieding van de producten

Om een goede verwerking van de producten te waarborgen, worden de hierna volgende
inlichtingen aangegeven via de etiketten op de verpakking. Zoniet moet het etiket verwijzen
naar een welbepaalde technische fiche die dient bezorgd aan de uitvoerder:
- de naam van het product: voorstelling van de componenten(bij multi-componenten-

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

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

Bij alle systemen moet men een goede homogenisatie waarborgen van de producten met
pigmenten of vulstoffen; de inhoud van de verpakkingen wordt gehomogeniseerd met een
elektrische of pneumatische menger met gering toerental (minder dan 300 omwentelingen per
minuut), dit om de vorming van luchtbellen in het mengsel tegen te gaan. Hiertoe moet men
een vat gebruiken met een beperkt contactoppervlak lucht-materiaal.
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Bij multi-componentensystemen moet men bovendien en dit, om doseerfouten op de
bouwplaats te vermijden, de volgende voorschriften in acht nemen:

a) de componenten:

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

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

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

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

d) de producent zal duidelijke aanwijzingen geven voor het bekomen van een correct mengsel
ten einde een doeltreffend product te waarborgen.
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9. Kwaliteitscontrole

Inleiding

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

Voorafgaande opmerkingen

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

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

Opmerking:

De begrippen component en element zijn gedefinieerd in hoofdstuk 2.

9.1. Zelfcontrole in het productiebedrijf

9.1.1 Algemeenheden

De drie volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- het bedrijfslaboratorium voert daadwerkelijk een ingangscontrole uit op de grondstoffen;
- de productieposten die een invloed hebben op de kwaliteit van de eindproducten,  worden

regelmatig gecontroleerd;
- het bedrijfslaboratorium gaat na of de kwaliteit van de producten constant is en of de

producten aan de eisen van de goedkeuring beantwoorden.

9.1.2 Ingangscontrole van de grondstoffen en van de elementen

Benaming en minimale richtfrequentie van de proeven voor de zelfcontrole.

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

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

- Vloeibare organische grondstoffen (polymeer-emulsies, hulpstoffen, harsen, verharder,
hulpstof, ...)
- volumieke massa;
- drooggehalte;
- specifieke test voor de chemische functie;

- viscositeit.
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- Inerte minerale grondstoffen (vulstoffen, pigmenten, vezels, ...)
- fijnheid;
- aard;
- vochtgehalte.
- geometrische eigenschappen (vezels).

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

silicaatsteen, kalk, watervrije zwavel, chloriden);
- gloeiverlies;
- bindingstijd;
- mechanische sterkte na 28 dagen.

- Vaste organische grondstoffen (vezels, pigmenten, ...)
- aard;
- geometrische eigenschappen (vezels).

De technische gegevens moeten ter beschikking gesteld worden voor elk geleverd of
geproduceerd lot.

9.1.3. Controle op de productielijn

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

De controles op de productielijn hebben tot doel onverwijld afwijkingen vast te stellen die de
eigenschappen van het eindproduct kunnen beïnvloeden.

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

9.1.4. Controle op de componenten

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

Hierbij dienen te worden onderscheiden :
- de proeven die uitgevoerd moeten worden op het einde van de productielijn;
- de proeven die uitgevoerd moeten worden met een langere periodiciteit (of met een lagere

frequentie).

Tabel III hierna geeft de lijst op van de controles uit te voeren op het einde van de
productielijn en van de periodieke controles.



- 34 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren - 11 augustus 1998

Tabel III

Aard van de proeven Bekleding op basis
van

organisch bindmiddel

Bekleding op basis van
 mineraal bindmiddel

- droogrest
- gloeiverlies bij 500 �C
- gehalte aan pigmenten en vulstoffen
- volumieke massa
- infraroodspectrum
- viscositeit
- bindmiddelgehalte
- specifieke scheikundige proef voor de

chemische functie (bindmiddel)
- specifieke scheikundige analyse op het

bijzonderste element/pigmenten
- analyse van de minerale componenten:

gehalte aan in HCl oplosbare stoffen
- droogtijd en/of uithardingstijd
- nettogewicht van de componenten

a, c
-
b, c
a, a
b, c
a, c
b, c
b, c

b, c

-

b, c
a, c

a, c
a, c
-
a, c
b, c
a, c
-
-

-

b, c

b, c
a, c

Legende

a: zelfcontrole op de componenten volgens § 9.1.4. op het einde van de productielijn (op elk lot dat
geproduceerd wordt)

b: periodieke zelfcontrole volgens § 9.1.4. (per 5 loten, met een maximum van 1 x per week)
c: controle in een extern laboratorium volgens § 9.2.2.

Opmerkingen:

De zelfcontrole, schematisch weergegeven in 9.1.2. tot 9.1.4., is de normale zelfcontrole.
Zij kan eventueel aangepast worden na bespreking met de aanvrager, mits rechtvaardiging
van zijnentwege.
De uiteindelijke beslissing wordt door het uitvoerend bureau genomen.

9.1.5 Registratie van de uitslagen van de zelfcontrole

De uitslagen van de zelfcontrole moeten opgetekend worden. De registratie moet rekening
houden met de wijze van productie en controle volgens de graad van automatisering.

De registers moeten minstens 10 jaar bewaard worden.
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9.2. Toezicht door een van de producent onafhankelijke controle-instelling

9.2.1 Controlebezoeken

9.2.1.1 Bij afwezigheid van een kwaliteitssysteemcertifikaat

9.2.1.1.1 Doel van de controles

De controles hebben tot doel zich te verzekeren van de kwaliteit en van de waarachtigheid
van de zelfcontrole.

9.2.1.1.2 Frequentie van de controlebezoeken

Het aantal controlebezoeken bedraagt in principe 2 per jaar, behalve in geval van wijziging
van een gecertificeerd product of in geval van discontinue productie of stopzetting van de
productie.

9.2.1.1.3 Aard van de controles

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

- Hij ziet de controleregisters en hun inhoud na.
- Hij woont de metingen en controleproeven bij die, op het ogenblik van zijn bezoek,

uitgevoerd worden in het kader van de industriële zelfcontrole.
- Hij ziet na of de procedures correct zijn en of de bekomen uitslagen vergelijkbaar zijn met

deze, die bij de zelfcontrole werden  opgetekend; is dit niet zo, dan vraagt hij uitleg  over
de afwijkingen.

- Hij controleert de opslagplaatsen en de verpakkingswijze.
- Hij vergewist zich van de correctheid van de aanduidingen op de verpakkingen en op de

bijhorende documenten.
- Hij controleert de bijsturingen ten gevolge van eventuele sancties.

9.2.1.2 In geval van een kwaliteitssysteemcertifikaat, afgeleverd door een door de
BUtgB erkende certificeringsinstelling

Indien de producent over een volgens de normenreeks ISO 9000 gecertificeerd kwaliteits-
systeem beschikt, beperkt de controle-instelling het aantal bezoeken tot 1 per jaar, met
uitzondering van het eerste jaar, waarvoor 2 bezoeken voorzien zijn. Deze regel geldt  voor
zover de volgende voorwaarden vervuld zijn :

- het gecertificeerd kwaliteitssysteem moet het productieproces omvatten van het(de)
product(en), dat (die) met de goedkeuring te maken heeft (hebben);

- 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, als voor wat hun frequentie betreft;

- de instelling die het certificaat verleend heeft, moet erkend zijn door de BUtgb;
- de BUtgb moet op de hoogte gebracht worden van het gedeelte van de toezichtsaudits

betreffende het(de) product(en), die vallen onder de goedkeuring. Aan de hand van deze
informatie moet kunnen nagegaan worden of de zelfcontrole beantwoordt aan de voor-
schriften opgenomen in de "Overeenkomst voor een Technische Goedkeuring met
Certificaat" ( Doc. A/G 35).
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Indien de goedkeuring aangevraagd wordt door een producent die het ISO certificaat behaalt
tijdens de onderzoeks- of de gebruiksperiode van de goedkeuring, dan zijn er 2 bezoeken per
jaar voorzien, en dit tijdens de 2 eerste jaren volgend op de toekenning van het certificaat.

De bezoeken zullen vooral tot doel hebben om na te gaan of de procedures van de zelfcontrole
in overeenstemming zijn met de eisen van de goedkeuring.

9.2.2 Lijst en frequentie van de proeven voor de externe controle

De controle-instelling laat 2 maal per jaar monsters nemen op de bouwplaats of bij een
verdeler om de controleproeven voorzien in tabel III te laten uitvoeren. Deze gebeuren op
kosten van de producent en volgens de proefmethoden van § 7.6.

De frequentie van de proeven is zodanig bepaald dat de totale reeks van identificatieproeven
volledig uitgevoerd is na 1 jaar.

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

Met uitzondering van de hiervoor vermelde gevallen zijn de proefmethodes voor de
zelfcontrole en de externe controle, de eisen en de toegelaten afwijkingen op de nominale
waarde, beschreven in punt 7.6. van deze goedkeuringsleidraad.
Indien dit niet het geval is zal een correlatie opgesteld worden tussen de interne methode en
de voorgeschreven methode. Die bepaling gebeurt op basis van éénzelfde lot.

9.3.1 Beoordeling van de zelfcontrole

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

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

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

9.3.2 Beoordeling van de externe controle

Als de uitslagen van de in een extern laboratorium uitgevoerde proeven niet voldoen, vraagt
de controle-instelling uitleg aan de producent.
De controle-instelling kan ook één of meerdere bijkomende proeven laten uitvoeren. Dit
gebeurt in akkoord met de producent en op de kosten van deze laatste.
Die proeven worden uitgevoerd op het betwiste monster en op nog minstens een ander
monster, dat de controle-instelling ter plaatse ontneemt.

Als geen verklaring kan gevonden worden voor de niet-conformiteit, onderzoekt het
uitvoerend bureau dit geval. Dit bureau kan aan de gespecialiseerde groep voorstellen de
goedkeuring voor een welbepaalde tijd op te schorten of in te trekken. Dit moet toelaten zich
ervan te vergewissen dat de geleverde producten geen nadelige invloed hebben gehad bij hun
vorige toepassingen. Daarbij zal men geen rekening meer houden met het procescertificaat
van de producent, en de toe te passen procedure zal dezelfde zijn als voor een producent
zonder systeemcertificaat. (Zie artikel 14 van het algemeen reglement AG 7).
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10. Inhoud van de goedkeuring

De technische goedkeuring zal als volgt gestructureerd worden.

§1. Onderwerp

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

maximum vochtgehalte;
- categorie van scheuroverbruggingsgeschiktheid;
- waterdampdoorlaatbaarheid;
- bescherming tegen carbonatatie;
- eventuele opsomming van bijzondere eigenschappen:

weerstand tegen dooizouten;
weerstand tegen diffusie van chloorionen;
kleurstabiliteit, reinigend vermogen, weerstand tegen graffiti;
weerstand tegen mechanische belasting;
weerstand tegen scheikundige stoffen;
weerstand tegen micro-organismen;
capillaire absorptiecoëfficiënt en waterdoorlaatbaarheid.

§2. Materialen

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende elementen van de bekleding en bevat:
- hun functie;
- hun chemische familie;
- de aanbieding van de producten.

Voor elk element: de gemiddelde, de minimale en de maximale droge dikte.

§3. Korte beschrijving van de productie en commercialisatie

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

§4. Toepassing

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

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

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

mengsels, toe te passen hoeveelheden, droogtijd tussen de lagen;
- de te nemen maatregelen bij het uitdrogen en/of de polymerisatie.

§5. Proefuitslagen

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

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

11. Verloop van de goedkeuringsprocedure

In het algemeen verloopt de goedkeuringsprocedure als volgt:

- Voorafgaande studie over de ontvankelijkheid van de aanvraag.

- Aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau.

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

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

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

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

De proefuitslagen die voorkomen in het door de aanvrager ingediend technisch dossier,
kunnen in aanmerking genomen worden, voor zover een door de BUtgb erkend
laboratorium:
- de in de leidraad voorziene identificatieproeven uitgevoerd heeft op de in werkelijkheid

gebruikte componenten;
- toezicht gehouden heeft op de voorbereiding van de proefstukken in zijn laboratorium

of ze zelf heeft bereid;
- de prestatieproeven in kwestie uitgevoerd heeft.

- Bij positieve uitslagen, uitvoering van de identificatieproeven.

- Beoordeling van de uitslagen door het uitvoerend bureau.

- Opstelling van een controle-overeenkomst.

- Voorstel van een ontwerp-ATG aan het uitvoerend bureau, en daarna aan de
gespecialiseerde groep.
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SCHAAL: 1/1
Absorptiepijpje


