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1. Onderwerp

Deze goedkeuringsleidraad bepaalt:

- de technologische eisen waaraan de cementgebonden aangiet-, verankerings- en
ondersabelingsmortels moeten voldoen;

- de mechanische weerstands-, korrelverdelings-, verwerkbaarheids-, blootstellings- en
gebruiksgeschiktheidsklassen bij blootstelling aan uitdroging - van de mortels.

2. Functionele definities

Alle beschouwde mortels zijn cementgebonden mortels waarbij door toevoeging van
expansiebevorderende hulpstoffen de plastische krimp wordt gecompenseerd.

- Aangietmortels worden gebruikt om de ruimten op te vullen in of tussen constructie-
elementen of tussen machines en hun draagstructuur.
De sterkte na verharding van aangietmortels moet voldoende zijn om de mechanische
continuïteit tussen de elementen te verzekeren. Het contact tussen de mortel en de
elementen moet volledig verzekerd zijn. Hiertoe wordt geëist dat de mortels na het
aanbrengen gedurende de plastische fase een gecontroleerde zwelling vertonen. Deze
mortels worden in vloeibare toestand tewerkgesteld.

- Verankeringsmortels zijn mortels van dezelfde aard doch waarbij bijkomende eisen
gesteld worden met betrekking tot de sterkte van verankering en van wapenings-
elementen in betonmassieven. Deze toepassing vereist a fortiori de zwelling in plastische
toestand.

- Ondersabelingsmortels worden toegepast in halfplastische (troffelbare) of aardvochtige
consistentie voor het vullen van openingen die niet volledig zijdelings omsloten zijn.
Ook bij deze mortels is het contact met de omgevende elementen van essentieel belang en
moeten gecontroleerde zweleigenschappen in plastische fase aanwezig zijn.

3. Toepassingsgebied - classificatie

Onafhankelijk van hun gebruik voor bepaalde toepassingen worden de mortels ingedeeld in
klassen volgens hun intrinsieke kenmerken in verse en verharde toestand.

3.1. Classificatie in functie van de mechanische weerstand

In functie van de karakteristieke druksterkte na 7 dagen zijn de mechanische
weerstandsklassen: M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - M80 - M90 (het cijfer volgend op
de letter M duidt de karakteristieke druksterkte aan in N/mm2).
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3.2. Classificatie in functie van de korrelverdeling

In functie van de korrelverdeling onderscheidt men de volgende klassen:

Klasse (= Dmax) Zeef (mm) maximale zeefrest (%) 100 % doorval
0,5 0,5 2 0,63
1 1 2 1,25
2 2 2 2,5
4 4 5 5
8 8 10 10
16 16 10 20

3.3. Classificatie in functie van de verwerkbaarheid

In functie van de consistentie onderscheidt men de volgende klassen:

- gietbaar
- halfplastisch (troffelbaar)
- aardvochtig

3.4. Classificatie in functie van de blootstellingsklasse

De blootstellingsklassen zijn gebaseerd op de NBN B15-001.
1. droge omgeving
2a. vochtige omgeving zonder vorst
2b. vochtige omgeving met vorst
3s. vochtige omgeving met matige blootstelling aan water + vorst + dooizout (zonder

luchtbelvormer)
3. vochtige omgeving met sterke blootstelling aan water + vorst + dooizout (met

luchtbelvormer)
4a. zee-omgeving zonder vorst
4b. zee-omgeving + vorst
5a. zwak agressieve chemische omgeving
5b. gemiddeld agressieve chemische omgeving
5c. sterk agressieve chemische omgeving

De classificatie in functie van de blootstelling gebeurt aan de hand van de duurzaam-
heidsproeven (zie 4.1.7 en 4.2.2).

3.5 Classificatie in functie van de gebruiksgeschiktheid bij blootstelling aan uitdroging

- Alle mortels moeten in plastische fase en op jonge leeftijd tegen uitdroging worden
beschermd, volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant.

- Het blootstellingsrisico in verharde toestand op oudere leeftijd echter is functie van de
gevoeligheid aan de effecten van uitdrogingskrimp.
Daartoe worden de mortels ingedeeld in functie van de gebruiksgeschiktheid bij
blootstelling aan uitdroging.
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CA: “Gesloten” toepassing
Mortel die bestemd is voor het opvullen van openingen waarvan het
contactoppervlak met de atmosfeer kleiner is dan 5 % van het totale
omhullingsvlak van de op te vullen ruimte. Het gaat hier meestal over een
hoogwaardige mortel die door zijn samenstelling relatief gevoelig is aan
uitdrogingskrimp bij onvoldoende afscherming.

CB: “Half open” toepassing
Mortel die bestemd is om te worden gebruikt in openingen waarbij het
contactvlak met de atmosfeer tot 25 % bedraagt van het totale omhullingsvlak
van de op te vullen ruimte. De samenstelling voor deze mortel is meer bepaald in
functie van het risico op uitdrogingskrimp dan op hoge mechanische prestaties.

De geschiktheid voor deze toepassing wordt beoordeeld aan de hand van een
specifieke prestatieproef waarbij de toepassings- en nabehandelings-
voorwaarden van de producent worden gerespecteerd (zie 4 2.4 en 6.9.1).

CC: “Open” toepassing
Mortel die geschikt is om te worden gebruikt voor het vullen van openingen
waarbij de blootstelling in verharde toestand oploopt tot 50 % van het oppervlak,
zonder dat een uitgesproken scheurrisico ten gevolge van uitdroging optreedt.

De geschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van een specifieke prestatieproef
waarbij de toepassingsvoorwaarden worden gerespecteerd (zie § 4.2.4 en 6.9.2).

Toelichting: voor de meeste toepassingen is klasse CA toereikend.

4. Goedkeuringsvereisten

4.1. Algemene vereisten

4.1.1. Druksterkte

De karakteristieke druksterkte na 7 dagen moet ten minste gelijk zijn aan deze van de
geëiste klasse.

Karakteristieke druksterktes na andere bewaartijden en –omstandigheden worden
gemeten op vraag van de fabrikant.

(Proef: zie § 6.1.)
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4.1.2. Reologische kenmerken

De vereisten zijn in functie van de consistentieklasse opgenomen in de hiernavolgende tabel:

max. korrelgrootte Dmaxconsistentie
Dmax � 4 mm 4 mm <Dmax � 8 mm 8 mm < Dmax 

gietbaar
� 550 (na 5’) mm

� 450 (na 30’) mm

� 550 (na 5’) mm

� 450 (na 30’) mm

� 550 (na 5’) mm

� 490 (na 30’) mm

halfplastisch (troffelbaar) 140 - 180 mm 50 - 90

aardvochtig 100 - 130 mm � 1,26

(Proef: zie § 6.2.)

4.1.3. Waterafscheiding, ontmenging, schuimvorming

- waterafscheiding: geen
- schuimvorming: geen
- ontmenging: na het doorzagen van de verharde cilinder volgens een plan evenwijdig met

de hoogte, mag geen ontmenging vastgesteld worden.
De druksterkte moet overeenstemmen met de eisen van de klasse.

(Proef: zie § 6.3.)

4.1.4. Verandering van volume tijdens de plastische fase

De zwelling moet beantwoorden aan de volgende vereisten:

- de zwelling in de plastische fase moet hoger zijn dan 0,1% en lager dan 2% (V/V);
- de zwelling, 24 uur na het aanmaken, moet begrepen zijn tussen 70 en 100% van de

maximale zwelling, gemeten in de plastische fase;
- de zwelling, 24 uur na het aanmaken, moet groter of gelijk zijn aan de zwelling ,

gemeten op het moment van de praktische verwerkingsduur.

Temperatuur van de proef 20 � 2°C
Begin van de proef: 7’ na het aanmaken.

(Proef: zie § 6.4.)

Opmerking:

Ingeval het product niet beantwoordt aan deze voorschriften en de aanvrager zijn verzoek
tot goedkeuring kan verrechtvaardigen op basis van een technisch dossier en van een
voldoende ervaring, kan het uitvoerend bureau het product onderwerpen aan een
bijkomende proefcampagne, dat geval per geval moet opgesteld worden.
De producten van klasse CC gedragen zich in de plastische fase zoals bepaald door de
fabrikant.
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4.1.5. Praktische verwerkingsduur

Bij de door de fabrikant gedefinieerde praktische verwerkingsduur moet aan de volgende
eisen voldaan worden:

- De zwelling moet gelijk zijn aan maximum 90% van de maximale zwelling in de
plastische fase;

- voor de gietbare producten moeten de voorgestelde eisen na 30’ rust vervuld zijn.

(Proef: zie § 6.2. en 6.4.)

4.1.6. Chloridegehalte

Het chloridegehalte is maximum 0,04% in gewicht van het droog uitgehard product.

(Proef: zie § 6.5.)

4.1.7. Duurzaamheid: vorstbestandheid (voor de blootstellingsklassen 2b, 3 en 4)

De druksterkte moet overeen komen met de voorschriften van § 4.1.1.
(Proef: zie § 6.7.1.)

4.1.8.  Identificatie

Het product moet geïdentificeerd worden om de productie-opvolging te kunnen
controleren en/of om later te kunnen nazien door een beperkt proefprogramma dat het op
de werf geleverd product wel degelijk identiek is met hetgeen het volledig programma
van de goedkeuringsproeven heeft ondergaan. De proeven en de voor iedere proef
maximaal toegelaten afwijkingen zijn opgenomen in § 6.11.

4.1.9.  Opvullingsgeschiktheid

Het oppervlak van de luchtbellen moet kleiner of gelijk zijn aan 5% van de totale
oppervlakte.

Het oppervlak van de waterbellen moet minder of gelijk zijn aan 2% van de totale 
oppervlakte.

(Proef: zie § 6.10.)
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4.2. Specifieke vereisten

4.2.1. Specifieke vereisten voor verankeringsmortel: uittrekproef

- geen kruip na instandhouding van de gebruiksbelasting gedurende 10’;
- breukspanning: meer dan 500 N/mm2 (rekening houdend met een veiligheidsfactor).

In geval van verschuiving, is de breukspanning de gemeten spanning bij een
verschuiving van 0,5 mm.

(Proef: zie § 6.6.)

4.2.2. Dooizoutbestandheid

(blootstellingsklasse 3, 3s en 4)

Het samengevoegde gemiddelde gewichtsverlies van de 4 geteste monsters is maximum
0,4 mg/mm2 .

Indien aan deze eis niet voldaan is (of als de proef niet uitgevoerd werd), maar wel aan
alle andere criteria van de algemene vereisten, dan wordt het product toch goedgekeurd.
Het toepassingsgebied is evenwel beperkt tot bouwwerken van de blootstellingsklassen 1
en 2 volgens NBN B15-001 (in een vochtige omgeving met vorst, maar zonder
dooizouten).

(Proef: zie § 6.7.2.)

4.2.3. Weerstand tegen carbonatatie

De carbonatatiediepte van het product mag niet groter zijn dan de helft van de
carbonatatiediepte van de referentieprisma’s.

(Proef: zie § 6.8)

4.2.4. Invloed van de hydraulische krimp bij mortels van de klasse CB en CC

4.2.4.1. bij aanhechting met de drager

De gemiddelde hechtsterkte moet voldoen aan de volgende eisen:

A � 0,5 N/mm²

Het morteloppervlak mag geen scheuren vertonen.

(Proef: zie § 6.9)
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4.2.4.2. bij afwezigheid van aanhechting met de drager

De hydraulische krimp mag 1,2 x de door de fabrikant aangekondigde krimp niet
overschrijden.

De krimp zal aanleiding geven tot scheurvorming in het product, of tot
onthechting met de aangrenzende elementen, waarmee men rekening dient te
houden in de dimensioneringen.

(Proef: zie § 6.11. – Krimp op het verhard mengsel)

4.2.5.Mechanische- en duurzaamheidskenmerken in geval van verharding bij hoge
temperaturen

Desgevallend zal de invloed van verhoogde temperaturen tijdens de plaatsing en de
verharding van het product bepaald worden door een geschiktheidsproef.

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

De voorschriften vermeld door de producent betreffende de verwerking, dienen strikt
opgevolgd te worden. De volgende algemene regels zijn in elk geval van toepassing.

5.1. Voorbereiding van het oppervlak

De voorbereiding van de oppervlakken van de elementen hangt af van de toepassingen
en van de insluitingsklasse (CA, CB of CC).

5.1.1. Voorbereiding van het beton

- De niet-hechtende, zachte of brokkelige delen, stof of ander vuil worden vooraf
verwijderd.

- Indien het product aan de drager moet hechten, dient men er op te letten dat de drager
een cohesie vertoont aan het oppervlak, die minstens gelijk is aan de vereiste hechting.
Indien de treksterkte van het beton niet aan die voorschriften voldoet, zal het oppervlak
zodanig moeten voorbereid worden dat de cohesie aan het oppervlak gelijk is aan de
cohesie in de massa (gemeten zoals beschreven in de norm NBN B14-210).

- Het betonoppervlak is behoorlijk verzadigd met water, ten minste 12 uur voor het
aanbrengen van het product. Tijdens het aanbrengen moet het betonoppervlak vochtig
zijn, maar mag geen glanzend aspect vertonen (geen waterfilm op het oppervlak).

5.1.2. Voorbereiding van het staal

De drager wordt ontroest en ontdaan van afzetting of verontreiniging, op de manier die
beschreven is door de leverancier van het product.

Indien het product moet aanhechten aan de drager is stralen verplicht tot de
reinheidsgraad Sa 2 1/2.
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5.1.3. Bekisting

- De mortel moet gestort worden in een bekisting die bestaat uit sterk, waterdicht en niet-
absorberend materiaal.

- De bekisting is dermate ontworpen dat ontluchting van de op te vullen ruimte mogelijk
is.

- Langs de kant waar de gietmortel zal gestort worden, vertoont de bekisting een hoek van
ongeveer 45 ° naar buiten.

- Indien mogelijk is de bekisting voldoende hoog om een positieve hydrostatische druk in
de mortel te verkrijgen ten opzichte van de bodem van de plaat (ongeveer 25 mm).

5.2. Verwerking (Te vervolledigen door de fabrikant)

- Het mengen van het product gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

- Het product mag niet toegepast worden buiten het temperatuursgebied dat vermeld is in
de ATG. In het algemeen, tenzij anders aangeduid door de fabrikant, mag de temperatuur
niet lager zijn dan 5°C.

- De korrelverdelingsklasse van de mortel moet aangepast zijn aan het op te vullen volume.
In het bijzonder mag de korrelverdelingsklasse niet groter zijn dan 1/5 van de kleinst
mogelijke afmeting van het op te vullen volume.

Het grootst mogelijke volume voor een vastgestelde korrelverdelingsklasse zal
omschreven worden door de fabrikant, in functie van de hydratatiewarmte en de eventueel
toegelaten krimpscheuren.

- Het product moet toegepast worden binnen de 80% van de praktische verwerkingsduur bij
de overwogen temperatuur.

- Het opvullen gebeurt steeds vanaf één punt middels een ononderbroken productstroom en
zonder trillen, teneinde luchtinsluiting te voorkomen. De mortel wordt hierbij gegoten op
een schuinliggend oppervlak; indien nodig zal men hiertoe een trechter voorzien.

- Het product moet de volledige ruimte vullen en met name overal contact vormen met de
aangrenzende elementen.

- Men kan een buigzaam bandstaal onder een object plaatsen om het vloeien van de mortel
te bevorderen en deze zo in beweging te houden dat obstructie voorkomen wordt bij
stopzetting van het gieten.

- Na het aanbrengen wordt de mortel beschermd op een gepaste manier om vochtverlies te
voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van een aangepaste nabehandeling.
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5.3. Effect van de krimp

Men dient rekening te houden met de invloed van de krimp op de prestaties van de
verbinding.

- Thermische krimp: de korrelverdelingsklasse moet gekozen worden om
temperatuurstijging van het product tengevolge van de hydratatiereacties zoveel mogelijk
te beperken.

- Uitdrogingskrimp
*In insluitingsklasse CA mogen de effecten van uitdrogingskrimp als niet relevant

beschouwd worden door de permanente insluiting van de mortel.
*In insluitingsklasse CB kan het risico van loskomen door uitdrogingskrimp

geminimaliseerd worden als het product  hecht aan de drager en als het voldoet aan de
specificaties van § 4.2.4.1.

*In insluitingsklasse CC, en bij afwezigheid van aanhechting, zal de uitdrogingskrimp
onthechting en/of scheurvorming veroorzaken, waarmee men rekening dient te houden
op het moment van de dimensionering.
De waarden van de in § 6.11 gemeten uitdrogingskrimp zullen het desgevallend
mogelijk maken om het belang van scheurvorming en onthechting te evalueren.

*In insluitingsklasse CB zal het gedrag van het product afhangen van de waarden van de
krimp, van de hechting aan de dragers en van de zwelling in de plastische fase, die zal
toelaten het geheel eventueel onder druk te brengen.

6. Beschrijving van de proeven

6.0. Voorbereiding van de proefstukken

De volledige droge inhoud van een verpakking wordt eerst gehomogeniseerd met een
mechanische menger. Hieruit wordt een representatief monster genomen door ofwel de
benodigde hoeveelheid af te wegen, ofwel die totale hoeveelheid te kwarteren.
De producten worden dan gemengd volgens de voorschriften van de fabrikant. In elk geval
gelden ook de volgende bepalingen:
- tot de korrelverdelingsklasse 4 en voor kleine hoeveelheden gebruikt men de menger, die

beschreven staat in EN 196-1. De mengsnelheid wordt eventueel beperkt om
luchtinsluiting te voorkomen.

- voor grotere korrelverdelingsklassen of voor grotere hoeveelheden wordt het product
gemengd met een menger met laag toerental (ongeveer 200 – 400 toeren/min).

6.1. Drukweerstand

De drukweerstand wordt gemeten op het product met de door de fabrikant opgegeven
maximum dosis water, volgens de norm EN 196-1 (Dmax < 4 mm) en NBN B15-220 (Dmax
> 4 mm). De metingen wordt uitgevoerd op proefstukken van 7 dagen oud, die bewaard
zijn bij 20 � 2°C en meer dan 90% relatieve vochtigheid en, op vraag van de fabrikant, na
andere bewaartijden en -omstandigheden.

De proef wordt telkens uitgevoerd op 6 proefstukken.
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De karakteristieke waarde van de drukweerstand op 7 dagen ouderdom fmk (7) wordt
gegeven door:

6.2. Reologische kenmerken

De reologische kenmerken worden bepaald op het product, aangemaakt met de door de
fabrikant opgegeven  minimum dosis water, 5 minuten na aanmaken en homogeniseren.

Gietbare consistentie

- korrelverdelingsklasse � 8:
volgens pr EN 13395-2 “Workability – Test for flow of repair grout or mortar”.

- korrelverdelingsklasse > 8:
volgens NEN 5957 (zonder schokken) en volgens NBN EN 12.350-5. De metingen
worden volgens beide normen uitgevoerd (in een eerste fase).

Wanneer men de reologische kenmerken 30 minuten na homogenisatie moet bepalen,
wordt de mortel met rust gelaten, daarna handmatig gemengd gedurende 60 seconden
alvorens te meten.

Halfplastische consistentie

- korrelverdelingsklasse � 4:
volgens pr EN 13395-1 (en NBN B14-207) “Workability – Test for flow of thixotropic
mortars”.

- korrelverdelingsklasse > 4:
volgens NBN EN 12.350-2 (en NEN 5956): “Betonspecie - Bepaling van de consistentie
Zetmaat”.

Aardvochtige consistentie

- korrelverdelingsklasse � 4 mm:
volgens pr EN 13395-1 (en NBN B14-207)

- korrelverdelingsklasse > 4 mm:
volgens NBN EN 12.350-4 (en NEN 5958): “Betonspecie - Bepaling van de consistentie -
Verdichtingsgraad”.

6.3. Waterafscheiding, ontmenging, schuimvorming

De proef wordt uitgevoerd met de door de fabrikant opgegeven maximum dosis water zoals
beschreven in de norm EN 480-4 “Bepaling van de waterafscheiding van beton”. Voor de
mortels met een korrelgrootte � 4 mm zal er nochtans gebruik gemaakt worden van een vat
met een afmeting van bij benadering � 100 x h 120 mm. De mortel zal uitgegoten worden
van op een hoogte van 100 mm.

� �f x smk n n7 1 78� � ,
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6.4. Verandering van volume tijdens de plastische fase

De proef wordt uitgevoerd met de maximum dosis water volgens de norm ASTM C827-87
“Change in height at Early Ages of Cylindrical Specimens from Cementitious Mixtures”.

De proef  begint 7 minuten na het aanmaken en  homogeniseren van de bestanddelen.

De meetmiddelen mogen aangepast worden voor zover het proeftoestel dit is uit de norm.

6.5. Chloridegehalte

Het gehalte aan chloriden wordt gemeten volgens de norm NBN B15-250 op een monster
afkomstig van de verbrijzeling van één van de proefstukken dat onderworpen werd aan de
drukproef.

6.6. Uittrekproef

De proef wordt uitgevoerd volgens het normontwerp Pr EN 1881-1 “Pull out test of rebar”
als volgt bepaald:

- Type van het beton: C 50/60.
- Diameter van het gat: dt + 2 x 5 x Dmax (hierbij staat dt voor de diameter van de

draadstang)
- Hoogte van het gat: 10 x dt.

Het gat wordt bekomen door kernboring.
- Aantal proeven: 8, te weten 4 proeven voor draadstang dt = 16 mm, waarbij 2 met de 

fijnste korrelverdelingsklasse en 2 met de grootste korrelverdelingsklasse, en 4 proeven 
voor draadstang dt = 30 mm, waarbij eveneens 2 met de fijnste korrelverdelingsklasse en 
2 met de grootste korrelverdelingsklasse.

- Draadstangen: weerstandsklasse 8.8 - rekgrens 640 N/mm2.
*dt = 16 mm - spoed = 2 mm – weerstandbiedende doorsnede van 157 mm2

*dt = 30 mm - spoed = 3,5 mm – weerstandbiedende doorsnede van 561 mm2

- Betonnen drager:
*voor dt = 16 mm: 400 x 400 x 200 mm
*voor dt = 30 mm: 400 x 400 x 400 mm
De dragers zijn voorzien van 4 (hoogte 200 mm) of 8 beugels (hoogte 400 mm)

Figuur 1 beschrijft een proefstuk voor stangen van dt = 16 mm.

- proefopstelling: de proefopstelling is weergegeven in figuur 2.
De opstelling is zodanig ontworpen dat de verankering niet gefretteerd wordt.
Twee meetklokjes worden voorzien om eventuele uitlijnfouten teniet te doen.

- Uit te testen mortel:
de mortel met de fijnste en de grootste korrelverdelingsklasse van het gamma, met de
maximum dosis aan water.
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- Helling:
de mortel wordt getest met de meest ongunstige door de producent gevraagde helling.

- Plaatsingstemperatuur: de laagste door de fabrikant voorziene temperatuur voor de
verwerking (in het algemeen: 5°C).

- Verhardingsomstandigheden:
7 dagen bij de plaatsingstemperatuur en bij meer dan 90 % relatieve vochtigheid
21 dagen bij 20 � 2°C en 60 � 5 % relatieve vochtigheid.

- Belastingssnelheid: 14 N/mm²/sec.

- Sequentie van belasten
° stijging tot aan de dienstlast (300 N/mm2);
° instandhouding gedurende 10 minuten en nazicht op afwezigheid van kruip;
° ontlasten: aflezing van de blijvende vervorming;
° stijging in belasting tot aan de breuk.
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Doorsnede AA

Planzicht

De maten zijn uitgedrukt in mm

figuur 1
draadstang
verankeringsmortel
verwezenlijkt
door kernboring
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6.7. Duurzaamheid

6.7.1. Vorstbestandheid

6 proefstukken worden klaargemaakt en bewaard op dezelfde manier als deze gebruikt
voor het meten van de druksterkte. Vervolgens ondergaan ze de volgende veroudering:

onderdompeling van de proefstukken

Het proefstuk wordt ondergedompeld in een bak water door het te plaatsen op steunen
en erop toe te zien dat alle kanten in contact zijn met het water.

De onderdompeling wordt verlengd tot er een constante vochtige massa wordt
bekomen.

Men beschouwt dat de constante massa bereikt is wanneer 2 wegingen uitgevoerd met
een tussentijd van 24 uur een verschil in massa opgeven kleiner dan 0,1 % van de massa
van het proefstuk bekomen bij de laatste weging.

Men gaat elke 24 uur over tot het wegen van het vochtige proefstuk, met een
nauwkeurigheid van 0,05 % en door de volgende werk wijze te respecteren: het
proefstuk uit het water halen, het afdrogen met een vochtige zeemlap om het water op
het oppervlak te verwijderen en het wegen van het proefstuk.

proefprocedure

- De proef wordt uitgevoerd volgens punt 6 van de NBN B15-231 (1987) (lange
methode) behalve dat het aantal proefstukken 6 is in plaats van 5. Het aantal cyclussen
volgens NBN B05-203 (1977) is 14. 

- De proefstukken worden geobserveerd zoals beschreven in punt 7 van de NBN B15-
231 (1987).

- Na de 14e cyclus worden de proefstukken gedurende 7 dagen bewaard bij 20 � 2°C en
60 � 5 % relatieve vochtigheid. Men gaat daarna over tot het meten van de druksterkte
volgens punt 6.1.

6.7.2.  Dooizoutbestandheid

De aanvrager heeft de mogelijkheid deze proef niet te laten uitvoeren.

De proef wordt uitgevoerd op 4 proefstukken met � 113 mm (doorsnede: 100 cm2).
Deze proefstukken worden bekomen door het boren van kernen uit 2 kubussen en ze
doormidden te zagen.

De proefstukken worden 7 dagen bewaard bij 20 � 2°C en meer dan 90 % relatieve
vochtigheid. Daarna blijven ze bewaard tot de ouderdom van 28 dagen bij 20 � 2°C en
60 � 5% relatieve vochtigheid, daar de proef slechts begint op proefstukken van 28
dagen oud.
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De proef wordt daarna uitgevoerd conform het normontwerp ISO/DIS 4846.2, door 25
cyclussen te verwezenlijken.

6.8. Bestandheid tegen carbonatatie

De proef wordt uitgevoerd op 2 reeksen proefstukken:

- 3 prisma’s van een referentiemortel (referentieprisma’s);
- 3 prisma’s van het te testen product (40 x 40 x 160 mm), met de maximum dosis water.

De prisma’s van het te testen product en de referentieprisma’s worden 7 dagen bewaard bij
20 � 2°C en meer dan 90 % relatieve vochtigheid, gevolgd door 21 dagen bij 20 � 2°C en
60 � 5 % relatieve vochtigheid.

De prisma’s van de referentiemortel worden gemaakt in het laboratorium met een
standaardmortel volgens de norm EN 196 deel I met cement CEM I 42,5.

De zijden die in contact komen met de vorm worden door middel van schuurpapier zodanig
afgeschuurd, dat elk spoor van ontkistingsolie verwijderd wordt.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de pr EN 13295 “Resistance to
carbonatation” maar op de volgende manier aangepast.

De proefstukken worden onderworpen aan een versnelde carbonatatieproef met een CO2 -
concentratie van 10 %.

De metingen van de carbonatatiediepte worden over de nominale dikte uitgevoerd na 28
dagen, 2 maanden en 3 maanden.

6.9.  Meting van de hechting aan de drager na hydraulische krimp

De proef wordt uitgevoerd op het product met de maximum dosis water, en met de grootste
korrelverdelingsklasse die haalbaar is met de dimensie van de drager.

6.9.1 Proef voor de mortel van de klasse CB (zie figuur 3)

Drager: Betonkubus van 150 mm beton volgens de norm pr EN 1766, type MC 0,4.

In het centrum van de kubussen wordt een kernboring uitgevoerd van boven tot onder, zodat
een gat van � 100 mm bekomen wordt dat zich in het midden van de afgestreken zijkant
bevindt.

Na bewaring gedurende 7 dagen bij 20 � 2°C en meer dan 90 % relatieve vochtigheid, wordt
het gat bevochtigd volgens de procedure die voorzien is op de bouwplaats, en dan met
mortel opgevuld.

Het geheel wordt vervolgens bewaard gedurende 7 dagen bij 20 � 2°C en meer dan 90 %
relatieve vochtigheid, waarbij het gat wordt afgedekt.
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De kubus wordt vervolgens in 2 delen van � 7 cm hoog gezaagd, volgens een vlak loodrecht
op de as van het boorgat.

De 2 delen worden daarna bewaard bij 20 � 2°C en 60 � 5 % relatieve vochtigheid
gedurende 28 dagen, ervoor zorgend dat beide zijden voldoende geventileerd worden. De 2
delen worden met de zaagsnede naar onder op een drager geplaatst.

Vervolgens voert men 2 kernboringen van � 50 mm uit in een richting evenwijdig met de
zaagsnede en zodanig dat de as van deze boorkernen de as snijdt van het boorgat dat gevuld
is met mortel.

Op de eindvlakken worden metalen schijfjes gekleefd met behulp van een geschikt
kleefmiddel.

De op deze manier verkregen proefstukken worden onderworpen aan een trekproef volgens
een richting loodrecht op de gekleefde oppervlakken, zoals beschreven in de norm NBN
B14-210.

Men noteert de breukspanning en het breuktype: in het product, op het grensvlak
product/beton, in het beton, enz.

Indien de breuk in de lijm plaatsvindt, wordt het bekomen resultaat niet in acht genomen en
voert het labo een nieuwe reeks metingen uit met een gepast kleefmiddel.

6.9.2. Proef voor de mortel van klasse CC

De proef wordt volgens de beschrijving van § 6.9.1, behalve dat de mortel over een dikte van
5 x Dmax wordt uitgegoten op een effen gezandstraalde plaat van 50 x 50 cm in beton volgens
prEN 1766 type MC 0,4.
De dikte van de betonplaat bedraagt minstens 10 x Dmax, zonder ooit kleiner te zijn dan 
40 mm.

6.10. Opvullingsgeschiktheid

De proef wordt uitgevoerd volgens de beschrijving uit de norm NFP 18-832.
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6.11. Identificatie en toegelaten afwijkingen (ten opzichte van de referentiewaarden)

Kenmerken Proefmethodes

Op de vloeibare component
Drooggehalte (%)
Gloeiverlies (%)

Volumieke massa (g/cc)
Infrarood-spectrum op de droogrest

EN 480-8 (� 15 %)
NBN T61-209 (� 5 %)

(in aanwezigheid van minerale vulstoffen)
EN 480-7 (� 5 %)

De bijzonderste absorptiebanden moeten
overeenstemmen inzake positie en relatieve intensiteit

Op de vaste component
Zeefanalyse
Laser-zeefanalyse op < 80 �
Gloeiverlies op < 80 �

IR spectrum op < 80 �
(bij monocomponenten)

Chemisch onderzoek op < 80 � (gloeiverlies, CO2,
onoplosbare rest in HCl, oplosbaar SiO2, oplosbare
R2O3, oplosbaar CaO, SO3, oplosbaar MgO)
Aanwezigheid van vezels en hun geometrische
eigenschappen
Vezelgehalte
IR spectrum op de vezels

Gehalte van in water oplosbare materie
(bij monocomponenten)

IR spectrum op de in water oplosbare materie

NBN B11-001
uit te voeren

Monstername van 5 g, gedurende 30 min. bij 500 °C
(� 1 % in absolute waarde)

Uit te voeren op het geëxtraheerde polymeer, alleen in
het geval dat er polymeren aanwezig zijn
De bijzonderste absorptiebanden moeten

overeenstemmen inzake positie en relatieve intensiteit
NBN B15-250 (� 10 %)

Visuele waarneming (als er vezels zijn)

Zeving (� 10 %) (als er vezels zijn)
De bijzonderste banden moeten overeenstemmen

inzake positie en relatieve intensiteit (als er vezels zijn)
Slechts uit te voeren als de component geen polymeren

bevat
Proefmethode beschreven onder opmerking 1 (� 10 %)

De bijzonderste banden moeten overeenstemmen
inzake positie en relatieve intensiteit

Op het verhard mengsel
Bewaring van de proefstukken
Volumieke massa op 7 dagen
Druksterkte op 7 dagen

Krimp

Wateropslorping door onderdompeling (in %)

7 d. bij 20 °C / RV > 90 %
NBN B14-218 (� 5 %)

Dmax � 4 mm: NBN EN 196-1 (> waarden van de
beschouwde klasse)

Dmax > 4 mm: NBN B15-220 (> waarden van de
beschouwde klasse)

Dmax � 4 mm: NBN B14-217
Dmax > 4 mm: NBN B15-216

(maximaal 120 % van de referentiewaarden)
NBN B15-215 (� 10 %)

(na bijkomende bewaring van 7 dagen bij 20 � 2 °C /
60 � 5 % RV)

Op het verse mengsel
Verwerkbaarheid zie § 6.2.
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Opmerking 1 : Bepaling van het gehalte aan oplosbare materie

Gehalte aan oplosbare materie
Breng een monster van ongeveer 10 g in 100 ml gedesïoniseerd water, dat 1 ml methanol bevat.
Breng het mengsel aan de kook gedurende 5 minuten en giet het in een maatbeker van 250 ml.
Vul bij met gedesïoniseerd water tot op de maatstreep.
Filter de suspensie na bezinking.
Giet de eerste 25 ml van het filtraat weg.
Ontneem vervolgens 100 ml en damp het uit bij een temperatuur van 100-105 °C.
Het gehalte aan oplosbare materie wordt gegeven door de relatie 

waarin a = gehalte aan oplosbare materie (%);
b= droogrest (in g);
c = massa van het monster (g).

Toegelaten afwijking : � 10 % in relatieve waarde ten opzichte van de referentiewaarden.

Opmerking 2 : Bepaling van de druksterkte

De druksterkte op 7 dagen wordt bepaald zoals beschreven in artikel 6.1.

7. Aanbieding van de producten

De beschrijving van de producten is opgenomen in de technische fiches. Die vermelden alle
gegevens betreffende de verschillende producten of componenten, hun functie (aangiet-,
verankerings- of ondersabelingsmortel) en hun verwerking.

De volgende informatie moet in de landstalen vermeld zijn op de etiketten van de
verpakkingen:

- de naam van het product;
- de functie van het product (aangiet-, verankerings- of ondersabelingsmortel);
- het aantal componenten en de mengverhouding; bij monocomponenten, het interval

waarbinnen het watergehalte mag schommelen;
- de naam en het adres van de leverancier of producent, of het fabrieksmerk;
- de maximale en minimale volumes die kunnen opgevuld worden;
- het productienummer;
- de verpakkingsdatum, de bewaartijd;
- de stockeringsvoorschriften;
- de volgende gegevens betreffende het gebruik:

* procedure voor het mengen (materieel, duur);
* de praktische verwerkbaarheidsduur;

- het nummer van de technische goedkeuring en het aTg-merk.

De technische fiches mogen naar de aTg verwijzen, voor zover er duidelijk wordt aangegeven
welke eigenschappen onder het aTg-merk vallen.
Daartoe is het onontbeerlijk de inhoud van de technische fiches door de BUtgb te laten
controleren alvorens ze te publiceren.

a
xb

c
x�

2 5
100

,
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8. Kwaliteitscontrole

Inleiding

Een product kan slechts een goedkeuring met certificaat krijgen indien zijn productie
onderworpen is aan een zelfcontrole door de producent en een externe controle door een
onafhankelijke instelling erkend door de BUtgb.
De bepalingen betreffende 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 vermeerderen die uitgevoerd worden op eenzelfde component in het kader van
een technische goedkeuring aTg.

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

8.1. Zelfcontrole in het productiebedrijf

8.1.1. Algemeenheden

De drie volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- het bedrijfslaboratorium 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 (ten aanzien

van de vooraf meegedeelde specificaties van de producent of, indien niet beschikbaar, in
vergelijking met de waarde, gemeten tijdens het onderzoek van het dossier) en of de
producten aan de eisen van de goedkeuring beantwoorden.

8.1.2. Ingangscontrole van de grondstoffen en bestanddelen

Benaming en indicatieve minimale frequentie van de proeven voor de zelfcontrole.

Alle technische gegevens betreffende de grondstoffen, afkomstig van de leverancier of van de
industriële zelfcontrole, worden geregistreerd (cement, granulaten, polymeer-emulsies,
hulpstoffen, toevoegsels, harsen, ...).

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

- Inerte minerale grondstoffen (granulaten) :
- korrelverdeling ;
- aard ;
- vochtgehalte.
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- Reactieve minerale grondstoffen (hydraulische bindmiddelen) :
- chemische samenstelling (gehalte aan klinker, hoogovenslak, vliegas op basis van

slilikaatsteen , kalk, SO3, chloriden) ;
- gloeiverlies ;
- bindingstijd ;
- mechanische sterkte na 28 dagen.

- Vloeibare organische grondstoffen (polymeer-emulsies, hulpstoffen, harsen, verharder, ...) :
- volumieke massa ;
- drooggehalte ;
- test specifiek voor de functie ;
- viscositeit.

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

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

8.1.3. Controle op het productieproces

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

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

De controles die het productieritme volgen betreffen :
- de dosering van de verschillende grondstoffen ;
- de regelbare instellingen van de verschillende delen van de productielijn ;
- eventueel de eigenschapppen van het product tijdens of juist na beëindiging van het

productieproces.

8.1.4. Controle op de componenten

De controle heeft tot doel zich ervan te vergewissen dat de kwaliteit van de componenten
beantwoordt aan de kwaliteit vereist in de goedkeuring en zoniet dat de afgekeurde producten
ontnomen worden uit de handel.

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

frekwentie).

Tabel I hierna herneemt de lijst van de controles op het einde van de productielijn en van de
periodieke controles.
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Tabel I

Aard van de proeven Twee-component
product

Mono-component
product

Identificatie gebaseerd op de samenstelling
- droogrest
- gloeiverlies
- volumieke massa
- infraroodspectrum
- zeefanalyse en aanwezigheid van vezels
- analyse van de minerale componenten
- gehalte aan oplosbare stoffen
- nettogewicht van de componenten

Identificatie gebaseerd op de eigenschappen in
verharde toestand
- buigtreksterkte en druksterkte

 na 7 dagen
- wateropslorping
- volumieke massa
- chloridegehalte
- krimp

Identificatie gebaseerd op de eigenschappen
van het verse mengsel
- verwerkbaarheid

a(L), c(L)
b(L), b(s), c(L), c(S), c(s)
a(L), c(L)
c(L)
b(S), c(S)
c(s)

a, c

b, c
b, c
b, c
c
c

b, c

a, c

c(*)
b, c
c(s)
a, c
a, c

b, c
b, c
b, c
c
c

b, c

Legende

Proeven uitgevoerd op
- de vaste en vloeibare componenten : S en L
- de doorval door de zeef van 80 � van de vaste component : s

a : zelfcontrole op de component volgens §8.1.4. op het einde van de productielijn (op elk productielot) (**)
b : periodieke controle (per 5 productieloten met een maximum van 1 x per week) (**)
c : controle in een extern laboratorium volgens §8.2.2.

(*) op de polymeerfractie van de doorval door de zeef van 80 � ; op de in water oplosbare stoffen bij afwezigheid
van polymeren.

(**) een productielot wordt gedefinieerd als een hoeveelheid product, gefabriceerd op continue wijze binnen een 
periode van hoogstens 8 uren, en waarvoor de samenstelling als constant kan beschouwd worden.

Opmerking

De hiervoor in punten 8.1.2. tot 8.1.4. beschreven zelfcontrole is de normale zelfcontrole. Die
kan eventueel aangepast worden na bespreking met de aanvrager, mits rechtvaardiging door
hem. De uiteindelijke beslissing wordt door het uitvoerend bureau genomen.

8.1.5. Registratie van de resultaten van de zelfcontrole

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

De registratiedocumenten moeten ten minste 10 jaar bewaard worden.
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8.2. Toezicht door een controle-instelling onafhankelijk van de producent

8.2.1. Controlebezoeken

8.2.1.1. Bij afwezigheid van een kwaliteitssysteemcertifikaat

8.2.1.1.1. Doel van de controlebezoeken

De controlebezoeken hebben tot doel de kwaliteit en de juistheid van de zelfcontrole te
verifiëren.
Zij moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de bepalingen van de goedkeuring.

8.2.1.1.2. 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.

8.2.1.1.3. Aard van de controles

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

- Hij onderzoekt de controleregisters en hun inhoud.
- Hij woont de metingen en controleproeven bij die tijdens het bezoek in het kader van de

industriële zelfcontrole in uitvoering zijn.
- Hij ziet na of de procedures correct zijn en of de bekomen resultaten vergelijkbaar zijn met

de geregistreerde resultaten van de zelfcontrole; indien dit niet het geval is, wordt uitleg
gevraagd betreffende de afwijkingen.

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

bijhorende documenten.
- Hij controleert de bijsturingen bij de productie en volgt de toepassing op van beslissingen

betreffende eventuele sancties.

8.2.1.2. In geval van een kwaliteitssysteemcertifikaat erkend door de BUtgb

Indien de producent beschikt over een kwaliteitssysteem gecertificeerd volgens de normenreeks
ISO 9000, dan wordt het aantal bezoeken van het controle-instelling beperkt tot 1 per jaar,
behalve voor het eerste jaar waarvoor 2 bezoeken voorzien zijn.

Dit is van toepassing voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn :
- Het gecertificeerd kwaliteitssysteem moet het productieproces omvatten van het (de)

product(en) dat (die) het voorwerp uitma(a)k(t)(en) van de goedkeuring.
- De controle van de productie (zelfcontrole) in het kader van het kwaliteitssysteem moet

uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de goedkeuring, zowel voor wat de
aard van de proeven en de opgelegde criteria betreft, als hun frequentie.

- De instelling die het certificaat verleend heeft, moet erkend zijn door de BUtgb.
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- De BUtgb moet op de hoogte gebracht worden van het gedeelte van de toezichtsaudits
betreffende het (de) product(en) vallende onder de goedkeuring. Aan de hand van deze
informatie moet kunnen nagegaan worden of de zelfcontrole beantwoordt aan de
voorschriften opgenomen in de "Overeenkomst voor een Technische Goedkeuring met
Certificaat" ( Doc. A/G 35).

Wanneer een producent het ISO-certificaat behaalt tijdens de onderzoeksperiode of tijdens de
geldigheidsduur van de goedkeuring, zijn 2 bezoeken per jaar voorzien tijdens de eerste twee
jaar volgend op het toekennen van het certificaat.

Het controlebezoek zal vooral tot doel hebben na te zien of de procedures van de zelfcontrole in
overeenstemming zijn met de eisen van de goedkeuring.

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

De controle-instelling laat 2 maal per jaar een monsterneming uitvoeren op de bouwplaats of bij
een verdeler, om de controleproeven voorzien in tabel I te laten uitvoeren, op kosten van de
producent en volgens de in § 6.11 gedefinieerde proefmethoden. 

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

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

Tenzij hierboven anders vermeld werd, zijn de proefmethoden voor de zelfcontrole en de
externe controle alsook de eisen en toegelaten afwijkingen ten opzichte van de nominale
waarden, deze die beschrevenzijn in punt 6.11 van deze goedkeuringsleidraad.
Indien dit niet het geval is zal een correlatie opgesteld worden tussen de interne methode en de
gespecificeerde methode. Die bepaling gebeurt met producten van éénzelfde lot.

8.3.1. Beoordeling van de zelfcontrole

De producent beoordeelt de resultaten van de identificatieproeven individueel. Indien ze niet
conform zijn, neemt men onmiddellijk een nieuw monster en herneemt men de proef op het
getuigedeel van het eerste monster én op het tweede monster.

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

Indien één van de twee resultaten nog steeds niet conform is, noteert hij het lot in het
betreffende register en neemt passende maatregelen; desgevallend verwijdert hij het bewuste
lot.

Zo een niet conforme uitslag betrekking heeft op een proef op lange termijn en daardoor de
kwaliteit van de productie in het gedrang brengt, neemt hij de gepaste corrigerende maatregelen.

8.3.2. Beoordeling van de externe controle

Als de resultaten van de proeven uitgevoerd in een extern laboratorium 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 kosten van de laatste.
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Die proeven worden uitgevoerd op het betwiste monster en op minstens nog een ander monster,
ter plaatse ontnomen door de controle-instelling.

Als geen verklaring voor de niet-conformiteit kan gevonden worden, onderzoekt het uitvoerend
bureau dit geval. Dit bureau kan aan de gespecialiseerde groep voorstellen de goedkeuring voor
een bepaalde periode 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 procescertifikaat 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).

9. Inhoud van de goedkeuring

De technische goedkeuring is als volgt gestructureerd.

§1. Onderwerp

Dit hoofdstuk beschrijft het toepassingsgebied van het systeem, bepaald door :
- de klassering van het systeem in functie van :

° de insluiting ;
° de mechanische sterkte;
° de korrelverdeling;
° de consistentie;
° de blootstellingsklasse;

- de weerstand bij de uittrekproef.

§2. Materialen

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende bestanddelen van het systeem zodat het desgevallend
de verschillende korrelverdelings- en/of consistentieklassen omvat.

§3. Korte beschrijving van de productie en commercialisatie

§4. Verwerking

Dit hoofdstuk verwijst naar :
- de reactiekenmerken (praktische gebruiksduur, verhardingssnelheid) ;
- de verwerkingswijze (reologische kenmerken, maximale en minimale gebruikstemperatuur,

opvulvolumes) ;
- de eventuele voorbereiding van de oppervlakken van de elementen ;
- de bereidingswijze van het mengsel en de technieken voor het homogeniseren van de

verschillende elementen ;
- de maatregelen te nemen tijdens de verharding.

§5. Resultaten van de proeven

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

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

10. Verloop van de goedkeuringsprocedure

In het algemeen verloopt de goedkeuringsprocedure als volgt :

- Voorafgaande studie betreffende de ontvankelijkheid van de aanvraag.

- Aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau.

- Opstelling van het proevenprogramma door de verslaggever, gebaseerd op de goed-
keuringsleidraad, de toepassingsdomeinen beoogd door de aanvrager (zie hoofdstuk 9, §1)
en eventuele andere eigenschappen niet voorzien in de goedkeuringsleidraad.

- Bespreking van het voorgestelde 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. 
Ontneming van proefmonsters. 
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 proefresultaten, opgenomen in het door de aanvrager voorgelegd technisch dossier,
kunnen overgenomen worden voor zover een door de BUtgb erkend laboratorium :
- de identificatieproeven voorzien in de goedkeuringsleidraad heeft uitgevoerd op de

werkelijk gebruikte componenten ;
- toezicht heeft gehouden op de bereiding van de proefstukken in zijn laboratorium of ze

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

- Bij positieve resultaten, uitvoering van de identificatieproeven;

- Opstelling van een controle-overeenkomst;

- Voorstel van een ontwerp-ATG aan het uitvoerend bureau, en daarna aan de gespecialiseerde
groep.
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Opmerking

Men kan een goedkeuringsaanvraag indienen voor meerdere producten om zo een gamma van
consistentie- en/of korrelverdelingsklassen te beschrijven. In dit geval stelt men het
proefprogramma op door voor elke proef het of de product(en) te kiezen , die het gevoeligst zijn
voor de beoogde belasting.

Een dergelijke aanvraag is in principe ontvankelijk als aan de volgende voorwaarden voldaan
is:
- De grondstoffen moeten van hetzelfde type zijn. Als de oorsprong van sommige

grondstoffen verschilt, moet de producent bewijzen dat de eigenschappen van het afgewerkt
product identiek zijn.

- De korrelverdelingskrommen van het vaste skelet moeten beantwoorden aan dezelfde
granulometrische kromme y = f (d/D).

- De producten van het gamma mogen hoogstens 2 aan elkaar grenzende weerstandsklassen
omvatten.

- De producten van het gamma moeten tot dezelfde consistentieklasse behoren.

Bij wijze van voorbeeld geeft de hiernavolgende tabel een type-proefprogramma weer voor een
gamma van producten, bestaande uit 3 korrelverdelingsklassen (A, B en C in stijgende grootte-
orde) en geschikt om telkens met de 3 consistenties te worden gebruikt (1, 2 en 3 voor
respectievelijk aardvochtig – plastisch – gietbaar). (Men gaat ervan uit dat de
korrelverdelingsklasse B de meest gebruikte klasse is).

De symbolen hebben de volgende betekenis:

+ Proef uitgevoerd met de maximale waterdosering;
- Proef uitgevoerd met de minimale waterdosering;
o Tijdens het onderzoek van het dossier niet uitgevoerde proef, als de eigenschappen

gekend zijn en bepaald werden door de producent

Eigenschap Korrelverdelingsklasse / consistentie
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3

Druksterkte na 7 dagen o o o o o o o + o
Reologische kenmerken o o o o o o o - o
Waterafscheiding, ontmenging, schuim-
vorming

+ o o

Volumeverandering in de plastische fase + o o
Chloridegehalte +
Uittrekproef o + o
Vorstbestandheid +
Dooizoutbestandheid +
Bestandheid tegen carbonatatie +
Hechting aan de drager na hydraulische
krimp

+

Verwerkbaarheid o + o
Identificatie o + o
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