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1 Voorwerp

Onderhavige leidraad bepaalt de technische eisen waaraan de glasparels, de stroefmakende middelen en de
mengsels van glasparels en stroefmakende middelen moeten voldoen wanneer ze worden gebruikt in of
bestrooid op wegmarkeringsproducten.
De leidraad is gebaseerd op de Europese normen EN 1423 “Glasparels, stroef makende middelen en de
mengeling van beide componenten” en EN 1424 “Voorvermengde glasparels”, in voorkomend geval aangevuld
met de in bovengenoemde normen niet gepreciseerde technische eigenschappen en proefmethodes die er
betrekking op hebben.

2 Terminologie

2.1 Glasparels

Transparante, sferische deeltjes die ’s nachts de zichtbaarheid van de wegmarkeringen moeten verzekeren door
weerkaatsing van de lichtinval van de koplampen van een voertuig naar de bestuurder ervan (definitie van de
norm EN 1423: 1997).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- de voorvermengde glasparels: deze producten worden voorvermengd in verven, thermoplastische
materialen, koudplastische materialen en elk ander markeringsproduct (tijdens de fabricage ervan). De
voorvermengde glasparels kunnen ook worden toegevoegd aan de vloeibare markeringsproducten, juist
vóór of op het ogenblik dat ze op het wegdek worden aangebracht (definitie van de norm EN 1424: 1997);

- na te strooien glasparels: deze producten worden meestal mechanisch op het markeringsproduct
bestrooid, onmiddellijk nadat het is aangebracht op de rijbaan.

2.2 Stroefmakend middel

Harde korrels, van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die dienen om de antislipkwaliteiten van
wegmarkeringen te verhogen (definitie van de norm EN 1423: 1997).

2.3 Verf

Vloeibaar product dat vaste stoffen in suspensie bevat in een organisch of waterhoudend oplosmiddel. Het kan
worden geleverd onder de vorm van een systeem met één enkele component of met verschillende
componenten.
Aangebracht met een borstel, met een rol of met een pistool wordt er een samenhangende film gelegd gevormd
door verdamping van het oplosmiddel en/of door een chemische reactie (definitie van de norm pr EN 1871:
1997).

2.4 Thermoplast

Markeringssubstantie zonder oplosmiddel die onder de vorm van blokken, korrels of poedervorm, wordt
geleverd. De substantie smelt door verwarming en wordt manueel of mechanisch aangebracht met een
geëigend apparaat of toestel.
Door afkoeling wordt een samenhangende film gevormd (definitie van de norm pr EN 1871: 1997).

2.5 Koudplast

Markeringssubstantie, geleverd in een mono- of multicomponentenvorm. Naargelang het type van product
worden de componenten samen vermengd en aangebracht door middel van de geëigende apparaten of
toestellen.
Door een chemische reactie alleen wordt een samenhangende film gevormd. (definitie van de norm
pr EN 1871: 1997).
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2.6 Voorgevormde wegmarkering

Wegmarkeringsproduct dat in de fabriek wordt aangemaakt onder bladvorm of op rol en dat op het substraat
wordt aangebracht door middel van lijm, druk, verhitting of een combinatie van deze mogelijkheden (definitie van
de norm EN 1790: 1998).

2.7 Afgewerkt product (= glasparels, stroefmakende middelen, mengeling van beiden)

Het afgewerkte product wordt nader omschreven door één of meerdere bestemmingsklassen, één
brekingsindexklasse, één korrelverdelingsklasse en één oppervlaktebehandeling.

3 Classificatie

De glasparels kunnen worden geklasseerd:

3.1 In functie van de bestemming

Men onderscheidt:
- de voorvermengde glasparels:

. voor verven en koudplasten

. voor thermoplasten

. voor voorgevormde wegmarkeringen
- de na te bestrooien glasparels
- de met stroefmakende middelen vermengde glasparels

3.2 In functie van de brekingsindex

De volgende categorieën worden onderscheiden:
- klasse A: brekingsindex hoger dan of gelijk aan 1,5 en lager dan 1,7
- klasse B: brekingsindex hoger dan of gelijk aan 1,7 en lager dan 1,9
- klasse C: brekingsindex hoger of gelijk aan 1,9.

3.3 In functie van de korrelverdeling

- type (0,053 – 0,300)
- type (0,125 – 0,600)
- type (0,850 – 1,180)
- type (1,000 – 1,400)
- type (1,400 – 1,700)
- type (0,355 – 1,000).

Andere korrelverdelingsklassen kunnen worden voorgesteld als ze technisch worden gerechtvaardigd met
het oog op een verbetering van de performantiekarakteristieken van het markeringsproduct.

3.4 In functie van de oppervlaktebehandeling

De volgende klassen worden onderscheiden:
- geen oppervlaktebehandeling
- waterafstotend
- klassen van behandeling met het oog op:

1. een optimalisering van het drijvend vermogen
2. een aanzet tot polymerisatie
3. een verbetering van het hechtingsvermogen.

De doeltreffendheid van deze behandelingen, vaak verbonden met de aard van de markeringsproducten, kan
slechts worden gevaloriseerd aan de hand van een "goedkeuringssysteem" dat slaat op het markeringsproduct
én op de glasparels (zie informatieve bijlage).
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4 Kwaliteitsregels

De hierna beschreven eisen zijn van toepassing bij elke toestand.

4.1 Algemene eisen

4.1.1 Algemene eisen bij de glasparels

4.1.1.1 Korrelverdeling

De korrelverdeling van de glasparels moet overeenkomen met de volgende specificaties:

a) Voorvermengde glasparels voor verven en koudplasten: type (0,053 – 0,300).

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
% massa

0,425
0,300
0,250
0,150
0,090
0,053

0
0 – 10
0 – 30
40 – 80
80 – 100
95 – 100

b) Voorvermengde glasparels voor thermoplasten en na te strooien glasparels: type (0,125 – 0,600).

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
% massa

0,710
0,600
0,355
0,212
0,125

0 – 2
0 – 10
30 – 70
70 – 100
95 – 100

c) Glasparels met een grote diameter.

Zij worden gebruikt als na te strooien of als voorvermengde glasparels indien de aanbestedingsdocumenten
zulks voorzien. De korrelverdeling ervan beantwoordt aan de hierna vermelde voorschriften in functie van
hun type:

- na te strooien glasparels type (0,850 – 1,180):

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
% massa

1,400
1,180
0,850

0 – 1
0 – 90

90 - 100
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- na te strooien glasparels type (1,000 – 1,400):

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
% massa

1,700
1,400
1,000

0 – 1
10 – 40
80 - 100

- na te strooien glasparels type (1,400 – 1,700):

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
% massa

2,0
1,700
1,400

0 – 1
10 – 40
80 - 100

- voorvermengde glasparels type (0,355 – 1,000) (voor thermoplasten). De voorvermengde glasparels
type (0,355 – 1,000) worden gebruikt bij het aanmaken van thermoplastische producten indien de
aanbestedingsdocumenten zulks voorzien.

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
%massa

1,180
1,000
0,850
0,600
0,355

0 – 2
0 – 10
5 – 20
45 – 80
95 - 100

(zie proef van § 5.1.).

4.1.1.2 Kwaliteit

De glasparels zijn aanvaardbaar als het gewogen percentage glasparels zonder gebreken hoger is dan of
gelijk is aan 80% (massa) voor de glasparels met een diameter van minder dan 1 mm en aan 70% (massa)
voor de glasparels met een diameter hoger dan of gelijk aan 1 mm.
Het gewogen percentage vreemde korrels en onderdeeltjes is bepaald op maximaal 3% ten opzichte van de
totale massa van het beginstaal (zie proef van § 5.2.).

4.1.1.3 Brekingsindex

De brekingsindex moet beantwoorden aan de volgende specificaties:

klasse n

A 1,5 � n < 1,7

B 1,7 � n < 1,9

C n � 1,9

(zie proef van § 5.3.).

4.1.1.4 Watervastheid, zoutzuurvastheid, weerstand aan calciumchloride en aan natriumsulfide

Na de proef mogen de glasparels geen enkele oppervlaktewijziging vertonen, zoals sluiervorming en
mattering (zie proef van § 5.4.).
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4.1.2 Algemene eisen voor de stroefmakende middelen

4.1.2.1 Aard

Het stroefmakend product bestaat uit harde korrels, van natuurlijke of kunstmatige oorsprong. De aard van
het product moet het voorwerp uitmaken van een verklaring van de fabrikant.

4.1.2.2 Korrelverdeling

De korrelverdeling van het stroefmakend product moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Stroefmakende korrels
De korrelverdeling van het product moet conform zijn met de voorziene specificaties van norm
NBN EN 1423 (§ 5.4).

NOTA     andere korrelverdelingsklassen kunnen worden voorgesteld, mits een technische rechtvaardiging, zodat de performantie-
eigenschappen van het markeringsproduct kunnen verbeteren.

- Glaskorreltjes die met de typeparels (0,125 – 0,600) worden gebruikt:

Maaswijdte
mm

Gecumuleerde zeefresten
% massa

0,800
0,600
0,500
0,425

0 – 20
20 – 60
40 – 70
70 - 100

(zie proef van § 5.1.).

4.1.2.3 Chemische eigenschappen

De pH van de stroefmakende producten moet liggen tussen 5 en 9.
(zie proef van § 5.5.).

4.1.2.4 Trichromatische coördinaten en luminantiefactor �

Deze eisen zijn van toepassing wanneer het product niet transparant is.
De luminantiefactor � is hoger dan 0,7.
De trichromatische coördinaten moeten liggen in het veld met de volgende uitersten:

Trichromatische
coördinaten

1 2 3 4

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

(zie proef van § 5.6.).

4.1.3 Algemene eisen voor de mengsels “Glasparels en stroefmakende middelen”

De glasparels en de stroefmakende middelen moeten voldoen aan de vereisten van onderhavige
goedkeuringsleidraad.
Het gehalte aan stroefmakende granulaten is op dit ogenblik nog niet bepaald. Het hangt met name af van
het te verwachten performantieniveau op het vlak van de retroflectie en de stroefheid.

NOTA     de aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat het onmogelijk is tegelijkertijd een maximale performantie te realiseren
voor de retroflectie én voor stroefheid.

(bepaling van het gehalte granulaten: zie proef van § 5.10.).
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4.2 Specifieke eisen

4.2.1 Oppervlaktebehandeling van de glasparels

4.2.1.1 Waterafstotend

Alle glasparels moeten doorheen de hals van de trechter kunnen vloeien, zonder onderbreking.
(zie proef van § 5.7.).

4.2.2 Stroefmakende middelen

4.2.2.1 Hardheid

De hardheid van de granulaten is hoger dan of gelijk aan 6 op de schaal van Mohs.
(zie proef van § 5.8.).

4.2.2.2 Brokkeligheidscoëfficient

De waarde van de brokkeligheidscoëfficiënt wordt louter informatief gemeten en geregistreerd.
(zie proef van § 5.9.).

5 Beschrijving van de proeven

Voorafgaande opmerking: de voor de proeven genomen monsters moeten representatief zijn voor het te
beproeven geheel. Het nemen van deze monsters kan gebeuren met een verdeler of met gelijk welk ander
hiertoe geschikt materiaal.

5.1 Korrelverdeling

De korrelverdeling wordt bepaald zoals beschreven in de norm ISO 2591-1 “Controlezeving – Deel 1:
Werkwijze waarbij controlezeven in metalen weefsels en in geperforeerde metalen platen worden gebruikt”.

5.2 Kwaliteit

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage D van de norm EN 1423 “Glasparels,
stroefmakende middelen en mengsels van deze beide componenten”.

5.3 Brekingsindex

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage A van de norm EN 1423 “Glasparels,
stroefmakende middelen en mengsels van deze beide componenten”.

5.4 Watervastheid, zoutzuurvastheid, weerstand aan calciumchloride en aan natriumsulfide

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage B van de norm EN 1423 “Glasparels,
stroefmakende middelen en mengsels van deze beide componenten”.

5.5 Chemische eigenschappen van de stroefmakende middelen

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ISO 787-9 “Algemene proefmethoden van
pigmenten en vulstoffen - Deel 9 – Bepaling van de pH van een waterhoudende oplossing”.

5.6 Trichromatische coördinaten en luminantiefactor � van de stroefmakende middelen

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ISO 7724-2 “Verven en vernissen – Kleurmeting –
Deel 2: Meting van de kleur”.
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In tegenstelling tot wat in de norm is voorzien, wordt het monster, na verdichting, in het recipiënt bewaard,
het oppervlak naar omhoog onbedekt en in horizontale toestand, voor belichting en observatie.

5.7 Waterafstotenheid

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage E, werkwijze B van de norm EN 1423 “Glasparels,
stroefmakende middelen en mengsels van deze beide componenten”.

5.8 Hardheid

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ISO 11127-4.

5.9 Brokkeligheidscoëfficient van de stroefmakende middelen

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage G van de norm EN 1423 “Glasparels,
stroefmakende middelen en mengsels van deze beide componenten”.

5.10 Gehalte aan granulaten voor de mengsels “Glasparels en stroefmakende middelen”

Het gehalte aan stroefmakende middelen wordt gemeten zoals beschreven in de bijlage B van de norm
EN 1423 “Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van deze beide componenten”.

Nochtans worden alleen de vreemde deeltjes zoals beschreven in § C 10 van de bijlage C van de norm
EN 1423 geteld.

Het totale gewogen percentage in massa van de stroefmakende granulaten (G) wordt berekend aan de hand
van de volgende verhouding:

          M1 g  1+ M2g 2 + …+Mn g n
G =  �����������

              M1 + M2 + …+ Mn

waarbij:

Mi het percentage in massa van het mengsel is voor elk van de n-zeven

g  i het rekenkundig gemiddelde is van het percentage in gewicht van de granulaten, geteld op ten
minste vijf behoorlijk genomen stalen op elk van de n-zeven.

De waarden g  i worden gegeven door de verhouding:

             ai x �g / �v
gi =  ��������

         (ai x �g / �v) + bi

waarbij:

ai = aantal granulaten
bi = aantal glasparels
�g = reële volumieke massa van de granulaten
�v = reële volumieke massa van de glasparels

De reële volumieke massa’s �g en �v worden bepaald van de niet-fijngemaakte producten.
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6 Aanbieding van de producten

De volgende gegevens dienen vermeld op de etiketten van de recipiënten:

- de naam van het product
- de bestemming van het product
- de korrelverdelingsklasse
- de klasse van de brekingsindex
- in voorkomend geval, het type van oppervlaktebehandeling, met verwijzing naar het type van vloeibare

component of markeringsproduct waarvoor het bestemd is
- naam en adres van de fabrikant of firmanaam van het bedrijf
- lotnummer en fabricagedatum
- de netto massa
- het nummer en het kenmerk van de "goedkeuring"
- nummer en jaar van de Europese norm.

7 Kwaliteitscontrole

Inleiding

Een product kan slechts een "goedkeuring met certificaat" krijgen indien de aanmaak ervan is onderworpen
aan een zelfcontrole door de fabrikant en aan een externe controle door een door de BUtgb erkende
onafhankelijke instelling.

De aan de controle verbonden voorwaarden worden hierna beschreven.

7.1 Zelfcontrole in het productiebedrijf

Voorafgaande opmerking

Het schema van de zelfcontrole zoals hierna weergegeven onder de punten 7.1.2. tot 7.1.4., is het normale
schema van de interne controle. Dit schema kan eventueel worden aangepast na bespreking met de
fabrikant, middels rechtvaardiging van zijnentwege. De uiteindelijke beslissing wordt door het uitvoerend
bureau genomen.

7.1.1 Algemeen

De volgende drie voorwaarden dienen vervuld:

- het bedrijf voert effectief 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 blijft en of de producten aan de

eisen van de "goedkeuring" beantwoorden.

7.1.2 Controle van grondstoffen en samenstellingen

Alle technische gegevens betreffende de aangeleverde grondstoffen, hetzij afkomstig van een leverancier,
hetzij getest ingevolge een industriële controle door de fabrikant van de parels, moeten worden
geregistreerd (glas, producten voor oppervlaktebehandeling, …) bij elke levering. Indien een bepaalde
levering verschillende loten omvat, moeten de technische gegevens voor elk lot worden voorgelegd of
getest.

- Glas:

· kleurmeting
· brekingsindex
· zuiverheid
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- Vloeibare organische grondstoffen:

· volumieke massa
· droge stofgehalte
· aan de functie verbonden specifieke test
· viscositeit

- Minerale grondstoffen:

· korrelverdeling
· aard
· vochtgehalte

7.1.3 Controle tijdens de productie

De producent moet over voldoende en zinvolle controlemiddelen (controleapparatuur, personeel, richtlijnen
voor het personeel) beschikken op de controleplaatsen (zowel op de gereedschappen als op de producten).

De controles op de productielijn hebben tot doel afwijkingen te kunnen vaststellen die de eigenschappen van
het product kunnen beïnvloeden.

De controles die het productieritme volgen, betreffen:

de regelbare instellingen van de verschillende delen van de productielijn (temperatuur van de oven, …)
de dosering van de producten voor de oppervlaktebehandeling
eventueel, de eigenschappen van het product tijdens of juist na de beëindiging van het productieproces.

7.1.4 Controle op het eindproduct

Deze controle heeft ten doel zich ervan te vergewissen dat de kwaliteit van het eindproduct beantwoordt aan
de kwaliteit, vereist in de goedkeuring, en, zoniet, dat de afgekeurde producten uit de handel worden
genomen.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt tussen:

de proeven die dienen uitgevoerd op het einde van de productielijn en
de proeven die dienen uitgevoerd met een grotere periodiciteit (of met een lagere frequentie).

Tabel I hierna herneemt de lijst van de proeven op het eind van de productielijn en de periodiciteit van de
proeven.

Tabel I maakt melding van de notie productielot. Een productielot wordt omschreven als zijnde de
hoeveelheid product die wordt gefabriceerd in één enkele behandeling of, in geval van een doorlopende
productie, gedurende een welbepaalde periode en die kan worden beschouwd als zijnde van eenzelfde
samenstelling. De maximale hoeveelheid product die kan worden beschouwd als eenzelfde lot is deze
hoeveelheid die op een plaats wordt geproduceerd gedurende 8 uur.

OPMERKING

In geval bepaalde proeven met betrekking tot de zelfcontrole worden uitgevoerd door een extern
laboratorium, dient rekening gehouden met de volgende overwegingen:

- de proeven in tabel I, aangeduid met een sterretje, worden verplichtend uitgevoerd bij de producent
- wanneer het laboratorium niet is erkend door het MVI of geaccrediteerd door Beltest, moet het

laboratorium bovendien worden onderworpen aan een externe controle, beschreven onder § 7.2.2.

7.1.5 Registratie van de resultaten van de zelfcontrole

De resultaten van de zelfcontrole dienen geregistreerd. De registratie moet rekening houden met de wijze
van produceren en van controleren, volgens de graad van automatisering.

De registers moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.
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Tabel I - Zelfcontrole: aard en frequentie van de proeven op het eindproduct

Aard van de proeven Frequentie van de proeven op
glasparels

Frequentie van de proeven op
stroefmakende middelen

Frequentie van de proeven op
mengsels

Korrelverdeling (*)
Kwaliteit (*)
Brekingsindex
Watervastheid, zoutzuurvastheid,
weerstand aan calciumchloride en
aan natriumsulfide
Oppervlaktebehandeling
(behandeling waterafstotendheid,
drijvend vermogen of
hechtingsvermogen)
Brokkeligheidscoëfficient
Chemische eigenschappen
Trichromatische coördinaten en
luminantiefactor
Gehalte aan granulaten

                     a
                     a
                     a
                     b

                     a

                     /
                     /
                     /

                     /

                        a
                        /
                        /
                        /

                        /

                        b
                        b
                        a

                        /

                      /
                      /
                      /
                      /

                     /

                     /
                     /
                     /

                     a

a: zelfcontrole op elk productielot
b: zelfcontrole per 5 loten
(*): bij de producent verplicht uit te voeren proef
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7.2 Toezicht door een controle-instelling onafhankelijk van de producent

7.2.1 Controles

7.2.1.1 Bij afwezigheid van een kwaliteitssysteemcertificaat

7.2.1.1.1 Doel van de controles

De controles hebben tot doel de kwaliteit en de echtheid van de zelfcontrole na te gaan.
Zij dienen uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de "goedkeuring".

De bezoeken van de controle-instelling worden uitgevoerd zonder voorafgaande verwittiging aan de
producent. Bij een productie met onderbrekingen moet de producent de periodes van productie vooraf
doorspelen aan de controle-instelling.

7.2.1.1.2 Frequentie van de controlebezoeken

Het aantal controlebezoeken bedraagt in principe 4 per jaar, behalve in geval van wijziging van een
gecertificeerd product of in geval van discontinue productie of stopzetting van de productie.

In geval de "goedkeuring" slaat op verschillende eindproducten, omvat de externe controle in principe
8 bezoeken per jaar.

7.2.1.1.3 Aard van de controles

Bij ieder controlebezoek voert de afgevaardigde van de controle-instelling de hierna opgesomde
opdrachten uit. De lijst is niet beperkend.

- Hij onderzoekt de controleregisters en hun inhoud.
- Hij woont de lopende metingen en de laboratoriumproeven bij op de producten die het voorwerp

van de "goedkeuring" uitmaken, uitgevoerd in het kader van de individuele zelfcontrole; hij voert
ook de betrouwbaarheidstest uit.

- Hij ziet na of de procedures correct zijn opgevolgd en hij evalueert de verkregen resultaten. De
evaluatie van de resultaten slaat op hun overeenstemming ten aanzien van de interne criteria.
Indien de verkregen resultaten niet vergelijkbaar zijn met deze die werden opgetekend tijdens de
zelfcontrole, dan vraagt hij uitleg over de afwijkingen.

- Hij controleert de opslagruimten en de verpakkingswijze.
- Hij verzekert zich van de correctheid van de aanduidingen op de verpakkingen en de daarbij

horende documenten.
- Hij controleert de bijsturingen bij de productie en volgt de toepassing van beslissingen betreffende

eventuele sancties.

7.2.1.2 In geval van een door BELCERT of EA erkend kwaliteitssysteemcertificaat

Indien de producent beschikt over een volgens de normenreeks ISO 9000 gecertificeerd
kwaliteitssysteem, dan wordt het aantal bezoeken van de controle-instelling beperkt tot 2 per jaar,
behalve voor het eerste jaar waarvoor 4 bezoeken per jaar zijn voorzien.
Indien de goedkeuring slaat op verschillende eindproducten, bedraagt het aantal bezoeken 4 per jaar,
behalve voor het eerste jaar waarvoor 8 bezoeken zijn voorzien.
Dit geldt voor zover de volgende voorwaarden zijn vervuld:

- het gecertificeerd kwaliteitssysteem moet het productieproces omvatten van het (de) product (en)
dat (die) in aanmerking komt (komen) voor de "goedkeuring";

- de controle van de productie (zelfcontrole) in het kader van het kwaliteitssysteem moet worden
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de "goedkeuring", zowel wat de aard van de
proeven en de opgelegde criteria als hun frequentie betreft;
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- de instelling die het certificaat heeft verleend, moet erkend zijn door het bureau BELCERT of door
EA (European co-operation for accreditation);

- de BUtgb dient op de hoogte gebracht van het gedeelte van de toezichtaudits betreffende het (de)
product (en) dat (die) onder de "goedkeuring" valt (vallen). Aan de hand van deze informatie moet
kunnen worden nagegaan of de zelfcontrole beantwoordt aan de voorschriften, opgenomen in de
“Overeenkomst voor een technische goedkeuring met certificaat”, Doc. A/G 35;

- geen enkele non conformiteit werd gedurende het voorgaande jaar vastgesteld.

Wanneer een producent het ISO-certificaat behaalt tijdens de onderzoeksperiode of tijdens de
geldigheidsduur van de "goedkeuring", zijn 4 bezoeken door de controle-instelling voorzien tijdens de
eerste 2 jaar volgend op de toekenning van de "goedkeuring".

Het controlebezoek beoogt vooral na te gaan of de procedures van de zelfcontrole in
overeenstemming zijn met de eisen van de "goedkeuring".

7.2.2 Bijkomende controlebezoeken in geval bepaalde zelfcontroleproeven in een extern
laboratorium worden uitgevoerd.

In geval bepaalde zelfcontroleproeven door de producent worden toevertrouwd aan een door MVI of
Beltest niet erkend extern laboratorium, brengt de controle-instelling bijkomende bezoeken aan dit
laboratorium, volgens eenzelfde frequentie als voor de producent. Bij elk bezoek voert de
afgevaardigde van de controle-instelling de volgende werkzaamheden uit. De lijst ervan is niet
beperkend.

- Hij woont de metingen en de controleproeven bij op het (de) product(en) dat(die) het voorwerp van
de "technische goedkeuring" uitmaakt(uitmaken);

- Hij ziet na of de procedures correct zijn opgevolgd en hij evalueert de verkregen resultaten. De
evaluatie van de resultaten slaat op hun overeenstemming ten aanzien van de interne criteria en
ten aanzien van de betrouwbaarheidstest. Indien de verkregen resultaten niet vergelijkbaar zijn met
deze die werden opgetekend in de registers, dan vraagt hij uitleg over de afwijkingen.

7.2.3 Lijst en frequentie van de proeven voor de externe controle.

De controle-instelling laat 2 maal per jaar bij de producent monsternemingen uitvoeren ten einde over
te gaan tot een aantal controleproeven, zoals beschreven in tabel II, op kosten van de producent en
volgens de proefmethoden zoals beschreven in § 5.

7.2.3.1 Goedkeuring op een eindproduct.

De frequentie van de proeven is dusdanig dat de volledige reeks is uitgevoerd na 1 jaar.

7.2.3.2 Goedkeuring op verschillende eindproducten.

Wanneer de goedkeuring slaat op verschillende eindproducten is de frequentie van de proeven in een
extern laboratorium dusdanig dat de volledige reeks is uitgevoerd na 1 jaar, voor elk eindproduct
beschikkend over een "technische goedkeuring".
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Tabel II - Externe controle: aard en frequentie van de proeven op het eindproduct

Aard van de proeven Frequentie van de proeven op
glasparels

Frequentie van de proeven op
stroefmakende middelen

Frequentie van de proeven op
mengsels

Korrelverdeling (*)
Kwaliteit (*)
Brekingsindex
Watervastheid, zoutzuurvastheid,
weerstand aan calciumchloride en
aan natriumsulfide
Oppervlaktebehandeling (behandeling
waterafstotendheid, drijvend
vermogen of hechtingsvermogen)
Brokkeligheidscoëfficient
Chemische eigenschappen
Trichromatische coördinaten en
luminantiefactor
Gehalte aan granulaten

                     c
                     c
                     c
                     c

                     c

                     /
                     /
                     /

                     /

                        c
                        /
                        /
                        /

                        /

                        c
                        c
                        c

                        /

                      /
                      /
                      /
                      /

                     /

                     /
                     /
                     /

                     c

c: controle in een extern laboratorium, eenmaal per jaar
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7.3 Algemene bepalingen voor de beoordeling van de industriële zelfcontrole en de externe
controle

Tenzij hierboven anders vermeld, zijn de proefmethoden, voor de industriële zelfcontrole en de externe
controle alsook de eisen en de maximale afwijkingen ten opzichte van de nominale waarden, deze
beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 van onderhavige goedkeuringsleidraad. Indien dit niet het geval is, zal
een correlatie worden opgesteld tussen de interne methodes en de gespecificeerde methodes op eenzelfde
lot.

7.3.1 Beoordeling van de industriële zelfcontrole

De producent beoordeelt de resultaten van de proeven individueel.
Indien ze niet conform zijn, neemt hij onmiddellijk een nieuw monster en herbegint de proef in kwestie op
een tweede deel van het eerste monster alsook op het tweede monster.

Indien deze maal de twee resultaten conform zijn, aanvaardt hij het lot.

Indien één van de resultaten nog steeds niet conform is, wordt het productielot in het register van de niet
conforme loten opgenomen en verwijderd of gedeclasseerd volgens de geldende regels.

7.3.2 Beoordeling van de externe controle

Als de resultaten van de in een extern laboratorium of bij de producent uitgevoerde proeven in aanwezigheid
van de controle-instelling niet voldoen, vraagt de controle-instelling aan de producent wat zijn
verweermiddelen ter zake zijn. Het kan eveneens doen overgaan tot het uitvoeren van bijkomende proeven
in akkoord met de producent en op kosten van laatstgenoemde. De proeven worden uitgevoerd op het
betwiste monster en op ten minste nog een ander monster, bij de producent genomen door de controle-
instelling.

Als geen enkele afdoende verklaring voor het gebrek aan conformiteit kan worden gevonden, wordt het
geval onderzocht door het uitvoerend bureau. Dit bureau kan aan de gespecialiseerde groep voorstellen de
"goedkeuring" voor een bepaalde periode op te schorten of in te trekken. Zulks moet toelaten zich ervan te
vergewissen of de geleverde producten geen nadelige invloed hebben gehad bij hun vorige toepassingen. Er
zal daarbij geen rekening worden gehouden met het eventuele certificaat van kwaliteitssysteem van de
producent; de toe te passen procedure zal dezelfde zijn als voor een producent zonder systeemcertificaat
(zie artikel 14 van het algemeen reglement AG7).

De bijkomende prestaties van de controle-instelling en/of het extern laboratorium zijn ten laste van de
producent. Deze tussenkomsten worden niet in rekening gebracht voor wat de frequentie van de bezoeken
of externe controles, hiervoor beschreven betreft.

8 Inhoud van de goedkeuring

De "technische goedkeuring" slaat op 1 of op verschillende eindproducten (zie 2.7.).

De "technische goedkeuring" wordt als volgt opgebouwd:

§ 1.  Voorwerp

Voor elk eindproduct omschrijft dit hoofdstuk:

- de bestemming(en)
- de klasse van de brekingsindex
- de korrelverdeling
- de aard van de oppervlaktebehandeling met vermelding van het soort van oplosmiddel of het type van

markeringsproduct waarvoor de oppervlakbehandeling bestemd is.
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§ 2.  Beknopte beschrijving van de productie en van de commercialisering

§ 3.  Verwerking

Dit hoofdstuk maakt melding van de toe te passen hoeveelheid meng- en bestrooiingparels en de tijdspanne
binnen dewelke dient nabestrooid te worden.

§ 4.  Resultaten van de proeven

De "technische goedkeuring" geeft de resultaten van de proeven weer met betrekking tot de algemene en
specifieke eisen.

§ 5.  Verpakking

De technische goedkeuring beschrijft:

- de aard en het gewicht van de verpakte materialen
- de op de verpakking aan te brengen vermeldingen
- de voorschriften voor het opslaan.

9 Verloop van de goedkeuringsprocedure

Over het algemeen verloopt de goedkeuringsprocedure als volgt:

- Overmaking van de aanvraag aan de DGV met het formulier A/G1 van de BUtgb.
- Voorafgaande onderzoek naar de ontvankelijkheid van de aanvraag.
- Aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau.
- Opstelling door de verslaggever van de uit te voeren proeven op basis van: de technische

goedkeuringsleidraad, de door de aanvrager beoogde toepassingsgebieden (zie hoofdstuk 8 § 1) en
gebeurlijke andere eigenschappen die niet opgenomen zijn in de leidraad;

- Voorstel en bespreking binnen de schoot van het uitvoerend bureau van de uit te voeren proeven en de
eventuele oppuntstelling ervan met de aanvrager;

- Bezoek van de verslaggever aan het productie-eenheid (fabriek) teneinde kennis te nemen van de
productiewijze en van de aard van de controles bij het produceren; nemen van monsters voor
beproeving; een deel van de monsters wordt bezorgd aan de producent om er het geheel van de
zelfcontroleproeven op uit te voeren;

- Uitvoering van de proeven in een extern door de BUtgb erkend laboratorium met instemming van de
aanvrager;

- Indien de goedkeuring gevraagd wordt voor meerdere producten worden de proeven in een extern
laboratorium op elk van de producten uitgevoerd;

- Beoordeling van de resultaten boor het uitvoerend bureau.
- Opstelling van een overeenkomst voor de controle;
- Voorlegging van het voorstel van ATG goedkeuring aan het uitvoerend bureau en vervolgens aan de

groep van gespecialiseerden.
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Informatieve bijlage

Oppervlaktebehandelingen

A.1 Oppervlaktebehandelingsklassen

De volgende klassen worden onderscheiden:

- geen oppervlaktebehandeling
- waterafstotend
- drijvend vermogen
- verbetering van hechtingsvermogen
- omhulling door polymerisatie-initiatoren
- andere behandelingen die een verbetering beogen van de performantie van de markeringen zoals

bepaald in de norm EN 1436.

A.2 Toepassingsgebieden

De behandelingen inzake het drijvend vermogen, de verbetering van het hechtingsvermogen en de
mengselbereiding door de polymerisatie-initiatoren of de andere behandelingen houden verband met de
aard van de markeringsproducten in die zin dat ze zijn aangepast aan de beschrijvingen van elke producent.
Hun doeltreffendheid kan dus enkel maar worden gevaloriseerd door een “systeem”-goedkeuring die zowel
slaat op het markeringsproduct als op de glasparels.

De producent van de parels kan evenwel bepaalde generieke behandelingen voorstellen, aangepast aan
bepaalde categorieën van markeringsproducten, tegelijkertijd bepaald door het type (verf, koudplasten,
thermoplasten, voorgevormde wegmarkering) en de klasse van bind- en/of oplosmiddelen.

De goedkeuring van de klassen van glasparels die zich van elkaar onderscheiden door de
oppervlaktebehandeling, kan slaan op:

- ofwel, heel eenvoudig, de aanwezigheid van een oppervlaktebehandeling; geen enkele garantie wordt
gegeven op het vlak van de doeltreffendheid; dit is gewoonlijk het geval bij de generieke behandelingen;

- ofwel, de doeltreffendheid: in dat geval maakt de goedkeuring melding van het merk van het(de)
product(en) waarvoor de doeltreffendheid van de behandeling werd aangetoond; de doeltreffendheid van
generieke behandelingen kan in voorkomend geval worden geëvalueerd door de meting van de
performantie van de behandeling met bepaalde “modelformules” van markeringsproducten waarvan de
parameters evenwel op dit ogenblik nog niet zijn bepaald.

A.3 Proefmethoden en criteria

A.3.1 Bewijs van de aanwezigheid van een oppervlaktebehandeling

A.3.1.1 Behandeling voor het drijven.

� Proefmethoden

- Behandeling voor organische oplosmiddelen: de proef wordt uitgevoerd refererend naar de bijlage F
van de norm EN 1423 “Glasparels, stroef makende middelen en een mengsel van deze beide
componenten”.

- Behandeling voor waterige oplosmiddelen: de proef wordt op basis van de volgende werkwijze
uitgevoerd:
· een recipiënt met platte bodem wordt met water gevuld
· de parels worden gezeefd op een zeef zoals hierna aangegeven:
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Type korrelverdeling Zeef (�)

0,053 – 0,300 250

0,125 – 0,600 355

0,850 – 1,180 850

· de parels worden met een spatel genomen en ze worden voorzichtig gestrooid op het
onbeweeglijke oppervlak (de spatel moet zeer dicht bij het wateroppervlak worden gehouden en
zacht worden geschud om de parels op het oppervlak te laten glijden)

· met het oog wordt getracht het percentage vlottende parels te schatten;

� Criteria

- Behandeling voor organische oplosmiddelen: het percentage vlottende parels, met het blote oog
geschat, bedraagt minimum:

· op xyleen: 90%
· op n–heptaan: 75%
· op tetrachloroethyleen 75%

- Behandeling voor waterige oplosmiddelen: het percentage vlottende microparels bedraagt minimum
75%.

Indien deze eigenschap wordt vereist, dient het type van oplosmiddel vermeld waarvoor de behandeling
geschikt is.

A.3.1.2 Omhulling met polymerisatie-initiatoren

� Proefmethode: dosering van de peroxyde

- Voor te bereiden oplossingen:

· natriumjodide: een verzadigde oplossing wordt voorbereid waarbij 18.4 g watervrije natriumjodide
wordt opgelost in 10 ml water; de oplossing dient dagelijks aangemaakt en in het donker bewaard;
ze moet helder zijn.

· ijzerchloride: een moederoplossing (bij 1 g/l)  wordt voorbereid waarbij 250 mg FeCl3 – 6H2O wordt
opgelost in 250 ml ijskoud azijnzuur; regelmatig wordt een finale oplossing voorbereid met een
concentratie van 5 mg/l waarbij de moederoplossing 200 maal in het ijskoude azijnzuur wordt
opgelost.

· Zetmeel (facultatief): er wordt 0,50 g “oplosbaar” zetmeel afgewogen; dat wordt zorgvuldig
vermengd met enkele ml koud water; de verkregen pasta wordt in 100 ml kokend water gegoten;
de oplossing wordt gedurende ongeveer 2 minuten aan de kook gehouden (tot zij doorschijnend
wordt) en dan wordt ze warm gefilterd.

- Veiligheidsvoorschriften

De handelingen met zuur en chloroform gebeuren onder een afzuigkap.

- Werkwijze

In een erlenmeyer van 250 ml wordt 10 g � 0,2 g van het te beproeven product afgewogen met een
precisie van 10-4g. Vervolgens worden toegevoegd: 10 ml chloroform en 15 ml van een vers
aangemaakte oplossing ijzerchloride III van 5 mg/l.
Schudden om de peroxyde op te lossen.
Men doet stikstof doorheen het flacon gaan zodat aan de oppervlakte van de vloeistof een soort van
kuiltje wordt bekomen en dit, gedurende twee minuten.



G0020 (2002)
blz.21/23

Vervolgens wordt een oplossing van 2 ml natriumjodide toegevoegd (steeds onder een stroom
stikstof) en het flacon wordt dichtgemaakt. Zacht schudden en gedurende een uur laten rusten in het
donker (de oplossing neemt een donker gele kleur aan ingevolge de aanwezigheid van de peroxyde).
De reactietemperatuur moet ongeveer 20° C bedragen.
Voor de dosering wordt 50 ml gedemineraliseerd water gebruikt. Er wordt vervolgens getitreerd met
een oplossing van natriumthiosulfaat 0,1 N tot een bleek gele kleur wordt bekomen. Voor nog meer
precisie wordt een oplossing van 3 ml amidon toegevoegd; de oplossing neigt dan naar blauw en het
titreren wordt beëindigd als de oplossing volledig kleurloos is geworden. Het volume V1 thiosulfaat,
gebruikt voor het titreren, wordt genoteerd.
De hierboven aangehaalde procedure wordt opnieuw gestart met een niet behandeld product om V2 te
bepalen.

- Berekeningen

Gehalte actieve zuurstof (%) = (V1 – V2) x N x 8 x 100/m
Gehalte peroxyde (%) = gehalte actieve zuurstof x M/16
V1 = ml natriumthiosulfaat, aangewend om het monster te titreren
V2 = ml natriumthiosulfaat, aangewend om het wit te titreren
N = normaliteit van de oplossing thiosulfaat (N = 0,1)
m = massa product in mg
M = molaire massa van de peroxyde (volgens de verklaringen van de producent; bijvoorbeeld M = 242
voor de benzoyleperoxyde).
Gelet op de voorwaarden met betrekking tot de werkwijze, geeft de vereenvoudigde berekening (V1 –
V2) x 1,21 rechtstreeks de hoeveelheid peroxyde in g per kg product.

� Criterium

De hoeveelheid peroxyde moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 3 g/kg eindproduct.

A.3.1.3 Behandeling van het hechtingsvermogen

Werkwijze en vereisten nog te bepalen.

A.3.1.4 Generieke behandelingen

De bewijslevering van de generieke behandelingen kan gebeuren door een combinatie van de tests van §
3.1.1., § 3.1.2. van de informatieve bijlage en van § 5.7. van de goedkeuringsleidraad.
Bij wijze van voorbeeld wordt het antwoord van de verschillende generieke behandelingen op deze tests
weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1 – Bewijs van de generieke behandelingen (informatief)

niet behandeld siliconen behandeld
voor verven

behandeld
voor
thermoplastiek

Behandeld
voor
koudplastiek

parels met
peroxyde

Drijven op water        -        +        +        +        +       n.v.t.

Drijven op oplosmiddel
(tetrachloro-ethyleen)

       -        +        +        -         -       n.v.t.

Waterafstotend        -         +        -         +         -        n.v.t.

Dosering van de
peroxyde

     n.v.t.      n.v.t.      n.v.t.     n.v.t.       n.v.t.         +

+      : beantwoordt aan het criterium
-       : beantwoordt niet aan het criterium
n.v.t. : niet van toepassing

A.3.2 Schatting van de doeltreffendheid van de oppervlaktebehandeling

A.3.2.1 Drijvend vermogen

Werkwijze en vereisten nog te bepalen.
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A.3.2.2 Omhulling met polymerisatie-initiatoren

De proeven met betrekking tot deze eigenschap worden uitgevoerd in het kader van de goedkeuring van het
markeringsproduct.

A.3.2.3 Behandeling van het hechtingsvermogen

De hierna beschreven proefmethoden zijn voorlopige werkwijzen.

- Voorbereiding van de proefmonsters

De proef wordt uitgevoerd op parels die al dan niet zijn behandeld en aangebracht op
markeringsproducten waarvoor de behandeling is bestemd. De verkregen resultaten met de niet
behandelde parels gelden als referentie.

Het markeringsproduct wordt aangebracht op een licht gezandstraalde drager, type MC (0,40) conform
de pr EN 1766 “Reference concrete for testing” (1998-07).

Het product wordt aangebracht bij een temperatuur en met een dikte die door de fabrikant zijn
opgegeven.

De snelheid van de schrapper bedraagt ongeveer 3 cm / sec.

Aan de schrapper is door middel van een hoekstuk een metalen plaatje bevestigd zodat de onderkant
van de metalen plaat 3 cm hoger ligt dan de onderkant van de schrapper en 1 cm uit de loodlijn van de
schrapper.

Op de metalen plaat is een vultrechter aangebracht met een breedte van 1 cm en een minimale lengte
van 12 cm. De bodem van de trechter bestaat uit een zeefdoek met een maaswijdte van 2 mm; de
zeefdoek bevindt zich op 2 cm van de onderkant van de metalen plaat (zie principeschema Figuur 1).

Figuur 1



G0020 (2002)
blz.23/23

De trechter wordt gevuld met glasparels zodanig dat de parelbestrooiing gebeurt met het voortschrijden
van de schrapper.

De proefmonsters worden gedurende 7 dagen bewaard bij (21 � 2) °C en (65 � 5) % relatieve
vochtigheid.

- Meting van het hechtingssterke onder trekkracht
Na verwijdering met een borstel van de parels die niet aanhechten, wordt de hechtsterkte gemeten zoals
beschreven in de norm EN 1542 “Measurement of bond strength by pull off” (1999-04).
De breukspanning en het breuktype worden genoteerd.
De proef wordt uitgevoerd op 5 zones

Criteria (voorlopig)

Wanneer de bestrooiingsglasparels een oppervlaktebehandeling ondergaan met het oog op een verbetering
van de hechtingssterkte aan het markeringsproduct, moet het breuktype bij de hechtingssterkteproef van het
cohesieve type zijn in het bindmiddel van het markeringsproduct of van het adhesieve type van het
markeringsproduct met de drager.

- Meting van de hechtingssterkte door middel van het stroefheidsmeettoestel

De proefstukken worden getest met de stroefheidsmeter, na bevochtiging van het proefstuk en het
wrijfstuk met gedistilleerd water. Per zijde van het proefstuk worden 3 passages verricht, wat uitkomt op
een totaal van 12 passages.

Op de 12 passage-zones worden metingen uitgevoerd om na te gaan of de glasparels al dan niet komen
los te liggen.

Algemene opmerking:

Wanneer deze eigenschap wordt opgelegd, dienen de markeringsproducten waarop ze van toepassing is,
vermeld te worden.


