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1. Onderwerp van de goedkeuringsleidraad

Deze goedkeuringsleidraad bepaalt de technische kenmerken waaraan de mortels voor de
herstelling, voor de verbetering van de vlakheid en voor de verbetering van de textuur van
brugdekken moeten voldoen.

De specifiek voor dit gebruik geformuleerde mortels moeten voldoen aan het geheel van de
hierna bepaalde criteria.

De cementgebonden herstelmortels die in het bezit zijn van een goedkeuring op basis van de
leidraad G0007, kunnen gebruikt worden als mortel voor de herstelling en voor de verbetering
van de vlakheid, voor zover ze ook voldoen aan de specifieke eis met betrekking tot de
weerstand tegen dooizouten.

De harsgebonden herstelmortels die in het bezit zijn van een goedkeuring op basis van de
leidraad G0013, kunnen gebruikt worden als mortel voor de herstelling en voor de verbetering
van de vlakheid, voor zover ze voldoen aan de criteria van de proef inzake de weerstand tegen
thermische schokken, beschreven in deze goedkeuringsleidraad.

De cementgebonden egaliseermortels die in het bezit zijn van een goedkeuring op basis van de
leidraad G0012, kunnen gebruikt worden als mortel voor de verbetering van de textuur, voor
zover ze ook voldoen aan de specifieke eis met betrekking tot de weerstand tegen dooizouten,
alsook aan de criteria van de verwerkbaarheidsproef en van de proef inzake de weerstand
tegen thermische en mechanische schokken beschreven in deze goedkeuringsleidraad.

De harsgebonden herstelmortels die in het bezit zijn van een goedkeuring op basis van de
leidraad G0013, kunnen gebruikt worden als mortels voor de verbetering van de textuur, voor
zover ze voldoen aan de criteria van de verwerkbaarheidsproef en van de proef inzake de
weerstand tegen thermische en mechanische schokken beschreven in deze goedkeurings-
leidraad.

Voor de mortels die in het bezit zijn van een goedkeuring, is het niettemin wenselijk de
evolutie te kennen van de mechanische weerstand tijdens de verhardingsperiode, zoals
beschreven in § 5.10.3 van de goedkeuringsleidraad.

Opmerking: de hoofdstukken met betrekking tot de presentatie van het product, de kwaliteits-
controles, de inhoud van de goedkeuring en de afwikkeling van de
goedkeuringsprocedure zijn niet opgenomen in de goedkeuringsleidraad. Men
verwijst hiervoor naar de respectievelijke leidraden G0007, G0012 en G0013.
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2. Terminologie

De brugdekken moeten beantwoorden aan bepaalde eisen inzake het respecteren van de
profielen, de vlakheid, de textuur en de kwaliteit van het beton.

Om onderscheid te maken tussen deze verschillende aspecten, wordt er doorgaans beroep
gedaan op het concept van de “golflengte” (�)1

Men kan inderdaad veronderstellen dat men het profiel van het brugdek kan gelijkstellen,
zoals het tot stand werd gebracht, met op elkaar geplaatste sinusoïdale golven met
verschillende golflengtes.

Verschillende categoriën van golflengten maken het mogelijk om de beschouwde aspecten tot
uiting te brengen:

� � 1 m: het profiel;
0,10 � � � 1 m: de plaatselijke vlakheid;
� � 0,10 m: de textuur

2.1. Profiel

De verbeteringen van het profiel kunnen gerealiseerd worden met behulp van beton, micro-
beton of meerlaagse systemen, al dan niet hechtend aan het brugdek.

De uitvulmaterialen, toegepast in diktes tussen 5 en 20 cm, maken geen deel uit van deze
goedkeuringsleidraad.

2.2. Plaatselijke vlakheid

De verbeteringen van de vlakheid worden uitgevoerd door de holten met een � tussen 0,10 en
1 m op te vullen met mortel.

De mortels ter verbetering van de vlakheid, en waarvan de totale toegepaste dikte zowat 3 cm
bedraagt kunnen: - cementgebonden;

- harsgebonden zijn.

Deze mortels kunnen identiek zijn aan de herstelmortels beschreven in de
goedkeuringsleidraden G0007 (cementgebonden herstelmortels) en G0013 (harsgebonden
herstelmortels).

Ze kunnen ook specifiek ontworpen zijn voor de werken op brugdekken (betreffende
bijvoorbeeld de reologische eigenschappen, de verhardingssnelheid, enz...).

De eisen verbonden aan deze mortels zijn gedetailleerd in deze goedkeuringsleidraad.

                                                
1 zie: “Handleiding voor het ontwerpen en aanbrengen van bedekkingen op betonnen brugdekken”
  Aanbeveling O.C.W. - A 60/87
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2.3. Textuur

De textuurverbeteringen worden uitgevoerd door het oppervlak te effenen met behulp van een 
mortel.

De mortels ter verbetering van de vlakheid, waarvan de totale toegepaste dikte zowat 5 mm of
meer bedraagt, kunnen:  - cementgebonden

 - harsgebonden zijn.

Deze mortels kunnen identiek zijn aan de egaliseermortels beschreven in de
goedkeuringsleidraad G0012 (cementgebonden egaliseermortels) of aan de herstelmortels
beschreven in de leidraad G0013 (harsgebonden herstelmortels) en worden gebruikt in
kleinere diktes.

Zij kunnen ook specifiek ontworpen zijn voor de werken op brugdekken, betreffende bij
voorbeeld de reologische eigenschappen (gietmortel of, hieraan tegengesteld, een aard-
vochtige machinaal verwerkte mortel), of voorgesteld worden als basiselement van een
systeem bestaande uit een hechtmiddel en/of een nabehandelingsmiddel.

Opmerking: Er bestaat geen exacte limiet tussen de mortels ter verbetering van de vlakheid
en deze ter verbetering van de textuur. Sommige producten kunnen de 2 functies
vervullen.

2.4. Herstelling

De fouten of beschadigingen van het beton, die te wijten zijn aan een gebrekkige verwerking
of gedrag van het beton, of aan de corrosie van het betonstaal, of nóg aan mechanische, 
fysische of chemische belastingen, worden hersteld met behulp van een herstelmortel.

Dezelfde overwegingen als deze die uiteengezet zijn in § 2.2. met betrekking tot de mortels ter
verbetering van de vlakheid, zijn van toepassing.

Opmerking: In het vervolg van deze goedkeuringsleidraad worden de herstelmortels en de
mortels voor de verbetering van de vlakheid aangeduid met de generieke term
“Mortels voor de verbetering van de vlakheid”.

2.5. Andere definities

De noties van “nabehandelingsmiddel”, “hechtmiddel”, “bestanddeel”, “component”,
“aanhechtingslaag” zijn beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007, G0012 en G0013.

Met de harsgebonden mortels ter verbetering van de vlakheid, is het gebruik van een
aanhechtingslaag verplicht.
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3. Goedkeuringsvereisten

3.1. Algemene vereisten

3.1.1. Verwerkbaarheid

3.1.1.1. Herstelling en verbetering van de vlakheid

De verwerkingsvereisten zijn beschreven in de leidraden G0007 (PCC en CC) en G0013 (PC).

3.1.1.2. Verbetering van de textuur

De mortel voor de verbetering van de textuur moet aangebracht kunnen worden op een
betonnen drager, in de volgende uiterste omstandigheden:

- door de fabrikant voorziene laagste temperatuur en hoogste relatieve vochtigheid, in het
geval van harsgebonden mortels;

- hoogste temperatuur en laagste relatieve vochtigheid, met name 30 � 2 °C en 50 � 5 %
R.V., in het geval van cementgebonden mortels.

Een mortel wordt aanzien als verwerkbaar indien aan de volgende criteria voldaan wordt:

Criterium van de vlakheid (7 dagen oud)

De vlakheid moet zó zijn dat de vlakheidsfouten 1 mm niet overschrijden over een afstand
van 500 mm in lengte en breedte.

Criterium van de textuur

De diepte van de holten ten opzichte van het referentie-oppervlak gevormd door het vlak van
de uitsteeksels zal minder zijn dan 1 mm.

Criterium van de continuïteit (7 dagen oud)

Het oppervlak van de mortel mag geen scheurvorming vertonen.

Criterium van de dikte

De gemiddelde dikte van de mortel boven het referentie-oppervlak gevormd door het vlak van
de uitsteeksels zal overeenkomen met de technische specificaties van de fabrikant en zal de
contractuele waarde vormen voor het verder gebruik van de mortel.

Voor de mortels die de uitsteeksels effenen, zonder bijkomende dikte, zal deze eigenschap
vermeld worden.

(zie proeven van § 5.1.)
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3.1.2. Hechting tussen mortel en beton

3.1.2.1. Herstelmortel en mortel ter verbetering van de vlakheid

De vereisten voor de hechtsterkte zijn beschreven in de leidraden G0007 (PCC en CC) en
G0013 (PC). De desbetreffende vereisten voor mortels van categorie II zijn van toepassing.

3.1.2.2. Mortel voor de verbetering van de textuur

3.1.2.2.1. Harsgebonden mortels

De gemiddelde hechtsterkte A14 van de mortel, en de individuele waarden Ai14
gemeten na 14 dagen moeten voldoen aan de volgende vereisten: 
- A14 � 2,4 N/mm2 (3,0 N/mm2  voor de epoxyharsmortels) = A14s

- Ai14 � 1,9 N/mm2 (3,0 N/mm2 voor de epoxyharsmortels) = Ai14s

3.1.2.2.2. Cementgebonden mortels

De gemiddelde hechtsterkte A28 van de mortel, en de individuele waarden Ai28
gemeten na 28 dagen moeten voldoen aan de volgende vereisten: 
- A28 � 1,8 N/mm2 = A28s

- Ai28 � 1,4 N/mm2 = Ai 28s
en dit voor de 2 platen, bij 30° en bij 5° C.

Opmerking: de getallen 14 en 28 volgend op de letter A betekenen dat de proef gedaan is na
14 of 28 dagen. De letter s betekent dat het gaat over de gespecificeerde
waarden.

(zie proeven van § 5.2.)

3.1.3. Hechting tussen de mortel voor de verbetering van de textuur en de mortel voor de ver-
betering van de vlakheid.

3.1.3.1. Cementgebonden mortel voor de verbetering van de textuur

De vereisten zijn beschreven in § 4.1.3. van G0012.

3.1.3.2. Harsmortel voor de verbetering van de textuur.

Indien de herstelling / de verbetering van de vlakheid en de verbetering van de textuur het
plaatsen van 2 lagen van eenzelfde mortel veronderstelt, of de verwerking van 2 verschillende
producten, moet de gemiddelde hechtsterkte A14 (m/m) tussen de 2 mortels, gemeten na 14
dagen, aan de volgende vereisten voldoen:

A14 (m/m) � 1,9 N/mm2 = A 14 (m/m)s ;
Ai14 (m/m) � 1,5 N/mm2 = Ai14 (m/m)s
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Voor de epoxymortels:

A14 (m/m) � 2,4 N/mm2 = A14 (m/m)s ;
Ai14 (m/m) � 2,4 N/mm2 = Ai14 (m/m)s

Opmerking: de letters (m/m) volgend op de letter A betekenen dat het gaat over de
hechtsterkte van textuurverbeteringsmortel op vlakheidsverbeterende mortel.

(zie proeven van § 5.3.).

3.1.4. Chloridegehalte

Voor de cementgebonden mortels, is het chloridegehalte maximum 0,04 % van het gewicht
van de droge verharde mortel.

(zie proeven van § 5.4.).

3.1.5. Bestandheid tegen mechanische schokken

(Enkel van toepassing op de mortels voor de verbetering van de textuur).
De mortel mag geen aantasting vertonen zoals scheurvormingen en het loskomen van de
drager.

(zie proeven van § 5.5.).

3.1.6. Bestandheid tegen thermische schokken.

De proef is van toepassing op textuurverbeterende mortels (hars- en cementgebonden) en op
harsgebonden mortels voor de verbetering van de vlakheid.

De mortel mag geen onthechting, scheurvormingen of andere beschadigingen vertonen.

Het gietasfalt mag geen blaasvorming en onthechting vertonen in het centrale deel, waar het
hechtend aangebracht is.

De gemiddelde waarde van de hechtsterkte Ar gemeten door trek moet gelijk zijn aan
minimum 85 % van de waarden bekomen bij de begintoestand. Indien dit niet het geval is, en
de gemiddelde waarde meer is dan de gespecificeerde gemiddelde waarde, wordt het resultaat
beschouwd als bevredigend.

Elk individueel resultaat moet gelijk zijn aan minimum 85 % van de gespecificeerde waarde
voor de individuele resultaten.

De blijvende hechtsterkte Ar moet voldoen aan de volgende vereisten:
Ar � 0,85 x A 28 ( 0,85 x A 14 voor de harsmortels)
Indien dit criterium niet gerespecteerd werd:
Ar � A 28s ( of A 14s voor de harsmortels)
Ari � 0,85 x Ai 28s ( 0,85 x Ai 14s voor de harsmortels)

(zie proeven van § 5.6.).
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3.1.7. Buigtreksterkte en druksterkte

De vereisten die enkel van toepassing zijn op mortels voor de verbetering van de vlakheid,
zijn gedetailleerd in de goedkeuringsleidraden G0007 en G0012 (categorie II).

(zie proeven van § 5.7.).

3.1.8. Porositeit

De vereisten die enkel van toepassing zijn op harsgebonden mortels, zijn gedetailleerd in
§ 4.1.4. van de goedkeuringsleidraad G0013.

(zie proeven van § 5.8.).

3.1.9. Duurzaamheidseisen

3.1.9.1. Vorstbestandheid

Voor de cementgebonden mortels, zijn de vereisten gedetailleerd in de goedkeuringsleidraden
G0007 en G0012 (§ 4.1.5.1.).
Voor de harsgebonden mortels, zijn de vereisten gedetailleerd in de goedkeuringsleidraad
G0013 (§ 4.1.5.1.).

(zie proeven van § 5.9.1.).

3.1.9.2. Dooizoutbestandheid

De vereiste die enkel van toepassing is op de cementgebonden mortels, is gedetailleerd in de
goedkeuringsleidraden G0007 en G0012.
Het gemiddelde gecumuleerd gewichtsverlies van de 3 geteste proefstukken is maximum
0,4 mg/mm2.

(zie proeven van § 5.9.2.).

3.1.10. Identificatie

De bestanddelen van het systeem (mortel, aanhechtingslaag, eventueel hechtmiddel, eventueel
nabehandelingsmiddel) moeten geïdentificeerd worden om  de opvolging van de productie te
kunnen controleren en/of met een beperkt proefprogramma te kunnen nagaan dat het product
geleverd op de bouwwerf, identiek is aan datgene dat het volledig erkenningsprogramma heeft
ondergaan.
De maximum grenzen en afwijkingen die aanvaard worden voor iedere proef, zijn opgenomen
in § 5.10.
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3.2. Specifieke vereisten

3.2.1. Verenigbaarheid met de afdichtingslagen

Deze proef wordt gewoonlijk niet uitgevoerd bij cementgebonden of harsgebonden mortels.
In de andere gevallen (mortels op basis van polyurethaan, acryl, ...) of bij het gebruik van
nabehandelingsproducten die de hechting van de afdichtingslaag kunnen wijzigen, wordt de
proef uitgevoerd.
Dit punt wordt per geval besproken in het uitvoerend bureau

3.2.2. Bewaartijd van de proefstukken.

Op vraag van de fabrikant kan de bewaartijd van de proefstukken, aangemaakt tijdens de
verwerkbaarheidsproeven, verkort worden.
De proeven qua hechting, verenigbaarheid met de afdichtingslaag, weerstand tegen thermische
en mechanische schokken, duurzaamheid en mechanische weerstand worden uitgevoerd na de
bewaartermijn voorgesteld door de fabrikant. Deze proeven zullen diegene vervangen die
uitgevoerd zijn in het kader van de algemene vereisten, met uitzondering van de proeven
inzake mechanische weerstand (buiging en druk).

4. Beschrijving van de werken en verwerking van de producten.

Men moet de aanwijzingen van de leidraden G0007, G0012 en G0013 raadplegen.

De verwerkingstechniek is in het bijzonder gelijk aan deze die meegedeeld werd in het rapport
over de verwerkbaarheidsproeven.
(zie § 5.1. hierna).

5. Beschrijving van de proeven.

5.1. Verwerkbaarheid en bereiding van de proefstukken.

5.1.1. Herstel en verbetering van de vlakheid.

De verwerkbaarheidsproeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de leidraden G0007
(PCC en CC) en G0013 (PC). De drager mag niettemin bewaard worden in horizontale
positie.

5.1.2. Verbetering van de textuur.

5.1.2.1. Verwerkbaarheid en bereiding van de proefstukken bij 30° C

Een proefstuk voor de controle van de verwerkbaarheid bestaat uit een betonplaat waarop het
systeem wordt aangebracht, in een geklimatiseerde kamer.

De betonplaat meet minimum 1.000 x 1.000 x 40 mm.
Het beton is conform met het normontwerp pr EN 104-801-1, type MC (0,40).
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De plaat vertoont onderling evenwijdige sinusoïdale golven. De lengte van de golf - de afstand
tussen 2 toppen - is 35 mm. De dubbele amplitude - de vertikale afstand tussen een top en een
dieptepunt - bedraagt 10 mm. De plaat wordt vooraf ingestrooid (deze bewerking vermindert
de afstand uitsteeksels / holtes, die varieert tussen 5 en 10 mm).
Zij wordt vervolgens stofvij gemaakt.

De cohesie aan de oppervlakte is minimum gelijk aan 3,5 N/mm2. 
De betonplaat is vooraf 2 dagen bewaard in een geklimatiseerde kamer bij de temperatuur en
relatieve vochtigheid van de verwerking.
De proef wordt uitgevoerd op het volledig systeem, dat wil zeggen, de eventuele
hechtingslaag, de mortel ter verbetering van de textuur en het eventuele
nabehandelingsmiddel.
Het aanbrengen van een hechtingslaag en een nabehandelingsmiddel tijdens de
goedkeuringsproeven brengt, bij later gebruik van de mortel ter verbetering van de textuur, het
gebruik van dezelfde middelen in dezelfde hoeveelheid mee. De gegevens hieromtrent zijn
opgenomen in de aTg. In ieder geval is de luchtverversing van de klimaatkamer zodanig
geregeld dat hij geen rechtstreekse invloed uitoefent op het proefstuk. De fabrikant beslist of
het nabehandelingsproduct al dan niet dient verwijderd te worden, dit in functie van zijn
verenigbaarheid met de afdichtingslaag.
De verwerkbaarheidsproeven worden uitgevoerd op de horizontaal geplaatste plaat of op een
opeenvolging van 2 platen (op vraag in geval van verwerkingen op mechanische wijze
waarvoor een oppervlakte van 1 m² genoeg is), in de volgende hygrothermische voorwaarden:

- 30 � 2 °C en 50 � 5 % relatieve vochtigheid voor de cementgebonden mortels 
(bij de verwerking mag de relatieve vochtigheid de 50 % overschrijden).
De te verwerken producten zijn vooraf 48 h bewaard bij 30 � 2°C.

- De minimum verwerkingstemperatuur en de maximum relatieve vochtigheid, voorzien
door de fabrikant, voor de harsgebonden producten. In het algemeen zijn de voorwaarden:
5 � 2°C en meer dan 90 % relatieve vochtigheid. De te verwerken producten  zijn vooraf
48 h bewaard bij de gebruiksvoorwaarden.

De uitvoerder maakt de te bedekken oppervlakte klaar en brengt de systeemcomponenten
(eventuele hechtingslaag, mortel, nabehandelingsmiddel) aan volgens de procedure en met de
materialen voorzien op de bouwwerf.
In geval dat de fabrikant voorziet dat de hoeveelheid mengvloeistof (polymeeremulsie of
water in geval van monocomponenten) kan variëren tussen 2 gedefinieerde waarden, zal de
mortel gemaakt worden met de maximum dosering aan vloeistof.
De mortel wordt aangebracht met de dikte die door de fabrikant gedefinieerd wordt. Het
gebruik van zijdelingse diktemeters is toegestaan.
Tijdens de verwerkbaarheidsproeven, maakt het laboratorium in omgevingsvoorwaarden de
reeks staafjes, die voorzien zijn in § 5.10.3.

Bewaring: 7 dagen bij de toepassingsomstandigheden;
7 dagen (harsgebonden mortels) of 21 dagen (cementgebonden mortels) bij 23 �
2° C en  50 � 5 % RV (harsgebonden mortels) of 20 � 2° C en 60 � 5 % RV
(cementgebonden mortels). Indien het nabehandelingsproduct dient weggelaten
te worden, wordt deze bewerking uitgevoerd volgens de voorschriften van de
fabrikant voor het nemen van de proefstukken. De gegevens hieromtrent worden
opgenomen in de aTg.
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Nemen van proefstukken:
Het nemen van proefstukken gebeurt door kernboring met een diameter van 50 of 113 mm, en
door zagen, volgens de figuren 1a (cementgebonden mortels) en 1b (harsgebonden mortels).

Meting van de dikte:
De dikte van de mortel boven het referentie-oppervlak, gevormd door het vlak van de
uitsteeksels wordt gemeten op de zaagsnede. 20 metingen worden gedaan met de lat,
regelmatig verdeeld over de lengte van de zaagsnede.

Meting van de textuur:
De metingen van de textuur worden gedaan met behulp van een lat van 13 cm, op 2 steunen
van 15 x 15 mm, en voorzien van een mobiele meetklok.

Verslag van de verwerkbaarheidsproef:
Het verslag van de verwerkbaarheidsproef zal alle nodige informatie bezitten om de
parameters van de verwerking op de bouwplaats te bepalen.

5.1.2.2. Verwerkbaarheid en bereiding van de proefstukken bij 5° C

Voor de cementgebonden mortels, wordt de verwerkbaarheidsproef uitgevoerd bij 5° C zoals
beschreven in § 6.1. van de goedkeuringsleidraad G0012. De plaat mag niettemin in
horizontale positie bewaard worden. Op deze plaat worden enkel 6 kernboringen � 50 mm
uitgevoerd voor de controle van de hechting.

1a : nemen van de proefstukken van cementgebonden mortels voor textuurverbetering.
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1b : nemen van de proefstukken van harsgebonden mortels voor textuurverbetering.

5.2. Hechting tussen mortel en beton.

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007, G0012
en G0013. (kernboring 1 tot 6 voor de mortels ter verbetering van de textuur - voor de
cementgebonden mortels worden 6 complementaire kernboringen genomen in de plaat bereid
bij 5° C).

5.3. Hechting tussen de mortel voor de verbetering van de textuur en de mortel voor de
verbetering van de vlakheid.

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in § 6.3. van de goedkeuringsleidraad
G0012. De plaat mag niettemin horizontaal bewaard worden.

Voor de harsgebonden mortels is de bewaartijd van de proefstukken 7 dagen bij 23 � 2°C en
50 � 5 % RV in plaats van 28 dagen.

5.4. Chloridegehalte.

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007 en
G0012.
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5.5. Bestandheid tegen mechanische schokken.

De proef wordt uitgevoerd op het proefstuk A (300 x 300 mm).
Een doorslag van 1 kg, eindigend op een halfbolvormige kop van 8 mm diameter, valt van een
hoogte van 20 cm op de bekleding.
De proef wordt herhaald op 15 verschillende plaatsen met een tussenafstand as op as van 3
cm.

5.6. Bestandheid tegen thermische schokken.

De proef wordt uitgevoerd op proefstuk B (200 x 1.000 mm), na de voorgeschreven
bewaartijd.

Men plaatst een glasvlies op de 2 uiterste delen van het proefstuk (200 x 200 mm).

Men plaatst een kader rond het proefstuk.

Gietasfalt met een temperatuur van 250 ° � 10 °C wordt in een dikte van 30 à 35 mm op het
proefstuk gegoten.

Zijn samenstelling is als volgt:

- bindmiddelgehalte (in gewicht van droge toeslagstof) 
8,5 à 11 %;

- aard van het bindmiddel: bitume met indringing:
40/50;

- korrelverdeling (doorval in percent) door de zeef van:
10 mm : 100
7,1 mm : 90 à 100
4,0 mm : 65 à 85
2,0 mm : 40 à 60
0,400 mm : 30 à 45
0,180 mm : 25 à 40
0,080 mm : 20 à 30

Na bewaring van 24h in omgevingsvoorwaarden, gaat men over tot:

- de visuele observaties van de 2 uiterste delen van het proefstuk (van elk 200 x 200 mm);
- de visuele observaties van het centrale deel, en in het bijzonder, het aspect van het

gietasfalt;
- de meting van de hechtsterkte op de proefstukken B1 tot B6.

5.7. Buigtreksterkte, druksterkte.

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007 en
G0013. Niettemin, wat betreft de reeks uit te testen staafjes, verwijst men naar § 5.10.3. van
deze goedkeuringsleidraad.
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5.8. Porositeit

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraad G0013.

5.9. Duurzaamheid

5.9.1. Vorstbestandheid

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007, G0012
en G0013. (Proefstukken 7 tot 12 voor de mortels ter verbetering van de textuur).

5.9.2. Dooizoutbestandheid

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007 en
G0012. (Proefstukken C, D en E � 113 mm voor de mortels ter verbetering van de textuur).

5.10. Identificatie

5.10.1 Identificatie gebaseerd op de samenstelling

De proeven en toegestane afwijkingen zijn beschreven in de leidraden G0007, G0012 en
G0013.
In het geval van cementgebonden mortels laat de analyse van de minerale componenten de
berekening toe van een orde van grootte van het cementgehalte.
Dit gegeven, in verhouding met de dosis aan water of de dosis aan L component, waarvan het
drooggehalte ook zal bepaald zijn, laat toe de W/C-factor te evalueren.
Deze evaluatie zal hernomen worden in de aTg en zal desgevallend toelaten zich een opinie te
vormen over de droging van het materiaal in de bouwplaatsomstandigheden.

5.10.2 Identificatie gebaseerd op de reactiviteit van het mengsel.

De proeven, toepasselijk op de harsgebonden mortels, zijn beschreven in de
goedkeuringsleidraad G0013.

5.10.3 Identificatie gebaseerd op de eigenschappen in verharde toestand.

De proeven worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden G0007, G0012
en G0013.
De buigtreksterkte en druksterkte worden gemeten op staafjes na:
1d, 2d, 3d, 7d en 28d voor de cementgebonden mortels;
1d, 2d, 3d, 5d en 14d voor de harsgebonden mortels,
bewaard in de standaardomstandigheden, eigen aan elk materiaal (21 � 2°C / 60 � 5% RV
voor de PCC en CC - 23 � 2°C / 50 � 5 % RV voor de PC), op uitzondering van de staafjes
van 14d en 28d.
Deze proeven vervangen de series A, B en C die voorzien zijn in de goedkeuringsleidraden.

De staafjes van 14d voor de harsgebonden mortels worden als volgt bewaard:
7d in de omstandigheden van de verwerkbaarheidsproef;
7d bij 23 � 2°C en 50 � 5 % RV.
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De staven van 28d voor de cementgebonden mortels worden als volgt bewaard:
7d bij 20 � 2°C en ten minste 90 % relatieve vochtigheid
21d bij 20 � 2°C en 60 � 5 % relatieve vochtigheid.

De toegestane afwijkingen gespecificeerd in de leidraden G0007, G0012 en G0013 mogen
enkel toegepast worden op de weerstanden op 14d (harsgebonden mortels) en op 28d
(cementgebonden mortels).

5.10.4. Identificatie gebaseerd op de eigenschappen van het verse mengsel

Ingeval de verwerking van het materiaal zich differentieert van de klassieke technieken
(bijvoorbeeld door uitgieten, of door mechanische verdichting) moet het materiaal
geïdentificeerd worden door een proef in verhouding met de rheologische eigenschappen.
De aard van deze proef, en de toegestane afwijkingen, zullen vastgelegd worden in een
gezamenlijk akkoord met de fabrikant.


