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1 Voorwerp

Deze goedkeuringsleidraad bepaalt de technologische kenmerken waaraan de afdichtingssystemen moeten
voldoen, die bestaan uit homogene membranen van weekgemaakte PVC en die gebruikt worden voor de
afdichting aan de buitenkant van tunnels en ondergrondse werken, gebouwd binnen een beperkte ruimte.

De afdichtingssystemen bestaan uit de volgende elementen:

� het afdichtingsmembraan, verder in de tekst geomembraan genoemd;
� de opwaartse of buitenste bescherming;
� de afwaartse of binnenste bescherming.

De goedkeuring dekt wel de verenigbaarheid van het geomembraan met de bevestigings- en
compartimenteringstukken, maar niet de prestaties van die stukken.

Deze goedkeuringsleidraad verwijst naar de volgende documenten:

� EUtgb: Technical Guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and / or backed roof
waterproofing systems made of PVC.

� NBN EN 13256: "Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - vereiste eigenschappen voor
toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

� prEN 13491: "Barrières géosynthétiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation comme barrière
contre les liquides dans la construction des tunnels et des structures souterraines".

� prEN 13968: "Géomembranes - Product Specification".
� Fascicule 67 – Titre III du Cahier des Clauses Techniques Générales " Etanchéité des Ouvrages

Souterrains" alsook de aanbevelingen van AFTES met betrekking tot de afdichting en de drainering van
ondergrondse werken.

2 Terminologie

2.1 Geomembraan ter afdichting

Het geomembraan is een homogeen membraan op basis van weekgemaakt PVC.

Dit type geomembraan kan thermisch gelast worden met warme lucht of warme wig. Hun
vervormbaarheidsvermogen is overigens aangepast aan de mechanische belastingen die een vervorming
teweegbrengen.

2.2 Opwaartse of buitenste bescherming

Dit is het product dat geplaatst wordt tussen het geomembraan en de drager. Het is bestemd om:

� het geomembraan te beschermen tegen doorponsing bij het betonstorten, te wijten aan
onregelmatigheden van de drager;

� de scheuren in de drager te overbruggen;
� de schokken onder het geomembraan te dempen tijdens de werken;
� desgevallend het water te draineren dat zich opwaarts van het geomembraan bevindt.

Deze bescherming is een al dan niet drainerend geotextiel, eventueel gekoppeld aan een ander
kunststofmembraan.

2.3 Afwaartse of binnenste bescherming

Dit is het product dat geplaatst wordt tussen het geomembraan en de structuurelementen (beton,
gewelven, ...). Het is bestemd om het geomembraan te beschermen tegen dynamische doorponsing (bij het
aanbrengen van de wapening, bij het betonstorten, ...).of voor andere functies. Dit scherm bestaat uit een
kunststofmembraan.
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2.4 Tunnel

Ondergrondse doorgang, aan één of beide uiteinden in verbinding met de open lucht, met een diameter van
minstens een meter en gemaakt door het wegnemen van grond of rots (definitie volgens prEN 13491 :
"Caractéristiques requises pour les géomembranes et les produits apparentés utilisés dans la construction
des tunnels et des structures souterraines").

2.5 Ondergrondse structuur

Elke holte die gegraven wordt onder het niveau van de grond of de rots, en die duidelijk groter is dan de
tunnels of grachten die er naartoe leiden (definitie volgens prEN 13491).

2.6 Bouwwerk, opgericht binnen een beperkte ruimte

Binnen een grondkering (gegoten wand, Berlijnse wand,…) opgericht bouwwerk, die in dit geval dient als
steun voor de afdichtings- of draineerinrichtingen.

2.7 Bouwwerk, opgericht binnen een open ruimte

Zonder grondkering opgericht bouwwerk (bouwput met talud, enz…); in dit geval worden de afdichtings- en
draineerinrichtingen rechtstreeks op het kunstwerk aangebracht.

2.8 Buitenste afdichting

Afdichting, waarbij de structuurelementen (beton, gewelven, ...) steeds afwaarts van de afdichting worden
aangebracht.

Men kan een compartimentering doorvoeren.

2.9 Binnenste afdichting

Afdichting die afwaarts van de structuurelementen wordt geplaatst.

NOTA     Dit type van afdichting bestaat doorgaans niet uit geomembranen

2.10 Compartimentering

Onderverdeling van de afgedichte zone om, bij lekken, te kunnen overgaan tot gelokaliseerde
afdichtingsinjecties tussen het geomembraan en de structuurelementen.

De compartimentering bestaat uit:

2.10.1 Kunststofprofielen die zorgen voor de gelokaliseerde verankering en de continue
verbinding van het membraan aan het structuurelement

Men onderscheidt:

- de dwarsprofielen van uitzettingsvoegen of van compartimenteringsverbindingen;
- de langse compartimenteringsprofielen, bestemd om de oppervlakte van de compartimenten aan hun

omtrek af te bakenen;
- de compartimenteringsprofielen ter uitsparing of ter doorboring van het geomembraan ter plaatse van

een doorboring (pompputten, ankers, …) of van een uitsparing voor een fase bij latere werken;
- de compartimenteringsprofielen ter afsluiting van de afdichting.

2.10.2 Geprefabriceerde verbindingsstukken van de kunststofprofielen om hiermee hun
continuïteit te bekomen (kruisvormige stukken, T-stukken, hoekstukken)

2.10.3 Inrichtingen om de compartimentering te controleren en te injecteren

2.11 Bevestigingselementen

Inrichtingen waarmee het geomembraan en de opwaartse bescherming kunnen vastgemaakt worden op de
drager van bouwwerken, opgericht binnen een beperkte ruimte.
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2.12 Drager

De drager kan schraal beton, spuitbeton en / of gewapend beton zijn.

3 Toepassingsgebied

Deze goedkeuringsleidraad behandelt afdichtingssystemen die geplaatst worden op bouwwerken, opgericht
binnen een beperkte ruimte.

3.1 Afdichtingsklassen

prEN 13491 definieert de volgende afdichtingsklassen:

� scherm tegen vochtigheid: geosynthetische barriere, die gebruikt wordt om de toegang tot een tunnel of
ondergrondse structuur van vloeistoffen of damp, en dan voornamelijk van water onder lage druk, tegen
te houden of te verminderen (klasse I).

� scherm tegen water onder druk: geosynthetische barriere, dat gebruikt wordt om lekken of waterinstroom
tegen te houden of te verminderen in een tunnel of ondergrondse structuur, onderworpen aan een
aanzienlijke hydraulische gradiënt (klasse II).

� scherm tegen vloeistoffen: geosynthetische barriere, dat gebruikt wordt om lekken of instroom van andere
vloeistoffen dan water tegen te houden of te verminderen in een tunnel of ondergrondse structuur,
onderworpen aan een hydraulische gradiënt.

De afdichtingssystemen die in deze goedkeuringsleidraad behandeld worden, zijn geschikt voor de volgende
afdichtingsklassen:

� klasse I;
� klasse II, voor zover :

- de opwaartse of buitenste bescherming voldoet aan de specifieke eisen inzake
waterdoorlatingsvermogen in het vlak;

- het afdichtingssysteem gebruikt wordt als inwendige afdichting.

3.2 Types van verwezenlijking van bouwwerken

De afdichtingssystemen die in deze goedkeuringsleidraad behandeld worden, zijn geschikt voor de
bouwwerken, opgericht binnen een beperkte ruimte.

De goedkeuring dekt het gebruik niet bij bouwwerken, opgericht binnen een open ruimte. Hiervoor gelden
onder meer bijkomende eisen met betrekking tot de ponsweerstand.

3.3 Types van dragers

De volgende types van dragers worden gedefinieerd :

� type I: beton (schraal beton, stortbeton, spuitbeton, ...);
� type II: grond;
� type III: andere.

De goedkeuring dekt het gebruik op dragers van het type I. Het gebruik op dragers van het type II of III
veronderstelt een bijkomend onderzoek naar de verenigbaarheid en / of de duurzaamheid van het
afdichtingssysteem (weerstand tegen wortels, ondergravingsproeven, migratie van weekmaker, ...).

3.4  Vlakheid en ruwheid van de drager

De toegelaten afwijkingen op de vlakheid en op de ruwheid van de drager bepalen de dikte van de gebruikte
opwaartse bescherming (zie § 5.1.).
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3.5 Controle op de verwerking

De volgende kenmerken vergemakkelijken de controle op de verwerking van het geomembraan :

� doorschijnendheid (visuele controle van de lassen en vlugge opsporing van eventuele lekken);
� verwezenlijking van verbindingen door dubbele lassen met het centraal controlekanaal.

Deze kenmerken worden opgenomen bij de specifieke eisen.

4 Kwaliteitseisen

4.1 Algemene eisen

4.1.1 Eisen voor de opwaartse (buitenste) bescherming

De eisen zijn vervat in tabel 1.

Tabel 1 – Eisen voor de opwaartse (buitenste) bescherming

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Oppervlaktemassa (g/m²) a 6.1.1 ≥ 400

Aard van het geotextiel b Verklaring van de
producent

Polyethyleen of polypropyleen
zonder recyclagemateriaal

Treksterkte (N/m) 6.1.2 ≥ 12

Breukrek (%) 6.1.2 ≥ 50

Dynamische perforatie (mm) 6.1.3 � 20

Waterdoorlatingsvermogen in het vlak 6.1.4 Te bepalen door de bouwheer

Statische ponsweerstand (kN) 6.1.5 ≥ 2
a Meestal is voor een membraan met een nominale dikte van 2 mm een oppervlaktemassa > 600 g/m² vereist om te voldoen

aan de vereisten van de proef van 4.1.5.
b Geotextielen van verschillende aard mogen voorgesteld worden, mits technische verantwoording door de fabrikant.

NOTA     De in tabel 1 vermelde eisen zijn minimale eisen voor geotextielen als opwaartse bescherming. Strengere eisen kunnen
gesteld worden, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (ruwheid van de drager, drainage,…).
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4.1.2 Eisen voor het geomembraan

De eisen zijn vervat in tabel 2.

Tabel 2 – Eisen voor het geomembraan

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Dikte (mm) a 6.2.1 � 2,0

Treksterkte (N/mm²) 6.2.2 � 12

Breukrek (%) 6.2.2 � 270
Het proefstuk moet uniform verlengen over de
volledige meetbasis zonder in te snoeren

Maatvastheid (%) 6.2.3 � 2

Weerstand tegen stootbelasting 6.2.4 I 10

Nageldoorscheursterkte (N) 6.2.5 � 150

Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C) 6.2.6 � - 20

Waterdichtheid 6.2.7 Waterdicht bij 0,3 MPa

Vlakheid p (mm)

g (mm)

6.2.8 � 10

� 50

DHC - Deshydrochloratie (min) 6.2.9 > 60
a Effectieve dikte, het eventuele "signaal"membraan uitgezonderd.

4.1.3 Eisen voor de afwaartse (binnenste) bescherming

De eisen zijn vervat in tabel 3.

Deze eisen gelden als de afwaartse bescherming een membraan is.

Tabel 3 – Eisen voor de afwaartse bescherming

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Dikte (mm) 6.2.1 � 1,5

Breukrek (%) 6.2.2 > 70

Weerstand tegen stootbelasting 6.2.4 І 10

NOTA De in tabel 3 vermelde eisen zijn minimale eisen voor membranen als afwaartse bescherming. Strengere eisen kunnen gesteld
worden, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

4.1.4 Eisen voor de verwerking

4.1.4.1 Eisen voor de bevestiging van de opwaartse bescherming en het geomembraan

Die bevestigingen worden gebruikt om de opwaartse bescherming en het geomembraan tijdelijk op hun
plaats te houden in afwachting van het betonstorten.

Het bevestigingssysteem mag het geomembraan niet beschadigen. De afpelweerstand van het
geomembraan op de bevestiging, gemeten volgens de methode die beschreven staat in 6.3.1, moet groter
zijn dan of gelijk zijn aan 150 N/50 mm.
De proef wordt enkel uitgevoerd in de “lengte”-richting.
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4.1.4.2 Eisen voor de verbinding van de banen

De overlapping van de banen bedraagt minstens 50 mm. De verbindingen tussen de banen worden steeds
uitgevoerd met een warme wig of met warme lucht.
Zij kunnen uitgevoerd worden met automatische toestellen of met de hand (details).

Tabel 4 – Eisen voor de verbinding van de banen

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Afpelweerstand(gemiddeld) 6.3.1 � 200 N/50 mm

Afschuifweerstand 6.3.2 Breuk buiten de naad

Waterdichtheid - dubbele las 6.3.3 Drukverlies � 10 %

- enkele las 6.3.4 Ondoorlaatbaar

4.1.5 Eisen voor de complexen

De dynamische ponsweerstand van het complex “ opwaartse bescherming – geomembraan – afwaartse
bescherming” moet � 8,75 Joules (zie proef 6.4).

4.1.6 Duurzaamheidseisen

4.1.6.1 Eisen voor de opwaartse bescherming

De eisen zijn vervat in tabel 5.

Tabel 5 – Duurzaamheidseisen voor de opwaartse bescherming

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Weerstand tegen micro-organismen 6.1.6 overblijvende trekeigenschappen > 80 %
van de oorspronkelijke eigenschappen

Weerstand tegen oxidatie 6.1.7 overblijvende trekeigenschappen > 50 %
van de oorspronkelijke eigenschappen

4.1.6.2 Eisen voor het geomembraan

De eisen zijn vervat in tabel 6.
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Tabel 6 – Duurzaamheidseisen voor het geomembraan

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Scheikundige stoffen

10 % NaCl (conditionering 6.5.1)

Treksterkte 6.2.2 Verlies < 20 % ten opzichte van
de basistoestand

Breukrek 6.2.2 Verlies < 20 % ten opzichte van
de basistoestand

Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C) 6.2.6 � - 20

Ca(OH)2 (conditionering 6.5.2)

Treksterkte 6.2.2 Verlies < 20 % ten opzichte van
de basistoestand

Breukrek 6.2.2 Verlies < 20 % ten opzichte van
de basistoestand

Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C) 6.2.6 � - 20

Temperatuur

80 °C (conditionering 6.5.3)

Gewichtsverlies (%) � 1

Treksterkte 6.2.2 Verlies < 20 % ten opzichte van
de basistoestand

Breukrek 6.2.2 Verlies < 20 % ten opzichte van
de basistoestand

Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C) 6.2.6 � - 20

Micro-organismen

Weerstand tegen micro-organismen 6.2.10 Massaverandering � 6 %

Water (conditionering zie 6.5.4)

Gewichtsverlies (%) < 4

Breukrek 6.2.2 Verlies < 30 % ten opzichte van
de basistoestand

Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C) 6.2.6 � - 20

4.1.6.3 Eisen voor de verbinding van de banen

De eisen zijn vervat in tabel 7. De proeven worden uitgevoerd op de langse verbindingen van de banen.

Tabel 7 – Duurzaamheidseisen voor de verbindingen van de banen

Kenmerken Proefmethoden Eisen

Water 28 d, 60 °C (conditionering 6.5.5)

Afpelweerstand 6.3.1 Verlies < 50 %

Afschuifweerstand 6.3.2 Breuk buiten de naad
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4.1.6.4 Eisen voor de complexen

Desgevallend moet men de migratie beoordelen van de weekmaker vanuit het geomembraan naar de
materialen waaruit de af- en opwaartse beschermingen bestaan, in zoverre er een direct contact is met het
geomembraan en wanneer het niet om een geotextiel gaat.

4.1.6.5 Cohesie van het geomembraan

Ingeval het geomembraan gefabriceerd wordt in meerdere lagen (door coextrusie of door een opeenvolgend
kalandreren), moet de cohesie zodanig zijn dat de afpelweerstand groter is dan 125 N / 50 mm (zie
proef 6.2.13).

4.1.7 Identificatie

De verschillende bestanddelen van het afdichtingssysteem moeten geïdentificeerd worden om later met een
beperkt proevenprogramma na te gaan dat de geleverde producten identiek zijn met deze die het volledig
programma van de erkenningsproeven ondergaan hebben.

De toegelaten afwijkingen worden vergeleken met de gemiddelde waarde van de individuele uitslagen. De
hierna vermelde toegelaten afwijkingen zijn relatieve afwijkingen, tenzij dit anders vermeld is.

4.1.7.1 Identificatie van de op- en afwaartse beschermingen

De eisen zijn vervat in tabel 8.

Tabel 8 – Identificatie-eisen voor de op- en afwaartse beschermingen

Kenmerken Proefmethoden
Toegelaten afwijkingen ten opzichte

van de nominale waarde of eis
(in %)

Oppervlaktemassa 6.1.1 of 6.2.1 � 10

Dikte (onder 2 kPa) 6.1.8 of 6.2.1 � 20

Treksterkte L/D 6.1.2 of 6.2.2 � 20

Breukrek L/D 6.1.2 of 6.2.2 � 20

Perforatie 6.1.3 of 6.2.4 � 15

De proefmethoden zijn eigen aan de aard van de materialen (geotextielen : 1ste referentie; membranen :
2e referentie).
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4.1.7.2 Identificatie van het geomembraan

Tabel 9 – Identificatie-eisen voor het geomembraan

Kenmerken Proefmethoden Toegelaten afwijkingen ten opzichte van de
nominale waarde of eis (in %)

Aspect Het geomembraan mag geen oppervlaktefouten
vertonen zoals poriën, scheuren, blazen of andere
discontinuïteiten in de afwerking van het oppervlak

Dikte 6.2.1 Afwijking van de gemeten gemiddelde waarde: � 5
Afwijking van de individuele waarden: � 10

Breedte 6.2.8 � 1

Lengte van de rollen 6.2.8 � aangekondigde waarde

Oppervlaktemassa 6.6 � 10

Volumieke massa 6.2.11 � 0,03 (in absolute waarde)

Type van weekmaker IR-spectroscopie op
de weekmaker

Positie en relatieve intensiteit van de bijzonderste
absorptiebanden moeten overeenstemmen

Treksterkte L/D 6.2.2 � 20

Breukrek L/D 6.2.2 � 20

Gehalte weekmaker 6.2.12 � 2

DHC Deshydrochloratie 6.2.9 � 20 aangekondigde waarden

Plooibaarheid bij lage
temperatuur

6.2.6 < aangekondigde waarde

4.1.7.3 Kenmerken van de verankeringssystemen

Deze kenmerken worden ter inlichting gegeven. Zij moeten toelaten om de in het goedgekeurde systeem
gebruikte bevestigingen te identificeren.

Die kenmerken slaan op de verdeelplaatsjes (aard, afmetingen, shore- A-hardheid, ...), de bevestigers
(diameters, lengte, aard, ...).

4.2 Specifieke eisen

De specifieke vereisten zijn enkel van toepassing in het geval dat het geomembraan doorschijnend is (4.2.1)
of indien de verbindingen bestaan uit dubbele lassen (4.2.2) of indien een compartimentering voorzien is
(4.2.3). Zij zijn dus geen algemene vereisten die van toepassing zijn op alle geomembranen of  verbindingen
(zie ook 3.5).

4.2.1 Geomembraan

Doorschijnendheid: � 70 % (zie proef 6.2.14).

4.2.2 Verbindingen

De verbindingen moeten bestaan uit dubbele lassen ( minstens 2 mm x 10 mm), van elkaar gescheiden door
een controlekanaal van 10 mm.

Alternatieve systemen mogen voorgesteld worden mits rechtvaardiging door de producent en een veel
verder doorgedreven controle van de verbindingen op de bouwplaats.

4.2.3 Eisen inzake verenigbaarheid geomembraan / compartimentering

Die eisen gelden slechts als er een compartimentering voorzien is.
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4.2.3.1 Complex geomembraan / compartimenteringsprofiel

Afpelweerstand: � 200 N/50 mm (zie proef 6.3.1).

Samenstelling: het geomembraan en het compartimenteringsprofiel moeten opgebouwd zijn op basis van
hetzelfde type van weekmaker (identificatie door IR-spectroscopie, na extractie zoals beschreven in de
proef 6.2.12).

De zijranden van de compartimenteringsprofielen zullen breed genoeg zijn (groter dan 5 cm) om een
doeltreffende versmelting van de las toe te laten.

4.2.3.2 Complex geomembraan – verbindingsstukken van de profielen

Afpelweerstand: � 200 N / 50 mm (zie proef 6.3.1).

4.2.3.3 Duurzaamheid

Na onderdompeling gedurende 28 dagen in water van 60 °C (conditionering zie 6.5.5) mag de grootste
vermindering van de afpelweerstand van de complexen geomembraan – verbindingsstuk/-profiel niet groter
zijn dan 50 % van de waarden, gemeten in de basistoestand.

5 Beschrijving van de werken en verwerking van de producten

5.1. Voorbereiding van de drager

5.1.1 Continuïteit

De drager mag geen discontinuïteiten vertonen (gaten, scheuren met een opening van meer dan 5 mm, ...);
zij moeten op voorhand opgevuld worden met mortel; scheuren of discontinuïteiten die meer dan 0,2 mm
afwijken, moeten als naden behandeld worden.

5.1.2 Vlakheid

Met vlakheidsgebreken bedoelt men hier de onregelmatigheden aan het oppervlak en waarvan de grootste
afmeting minstens 10 cm bedraagt.

De diepte van de holten mag niet groter zijn dan de waarden waarvoor de verhouding tussen de diameter
van de holten en hun diepte groter is dan 10.

Als die verhouding zou liggen tussen 5 en 10, moet men een opwaartse bescherming gebruiken met een
oppervlaktemassa die gelijk is aan of groter dan 600 g/m².

Als de verhouding kleiner is dan 5, moet de holte opgevuld worden met beton / mortel.

De minimale straal van de bulten moet groter zijn dan 20 cm.

5.1.3 Ruwheid

De gemiddelde diepte van de gemeten ruwheid moet kleiner zijn dan 12 mm. De individuele waarden mogen
niet groter zijn dan 16 mm.

Als de gemiddelde diepte zou liggen tussen 12 en 18 mm, moet de oppervlaktemassa van de te gebruiken
opwaartse bescherming gelijk zijn aan of groter dan 600 g/m².

Als de gemiddelde diepte zou liggen tussen 18 en 25 mm, moet de oppervlaktemassa van de gebruikte
opwaartse bescherming gelijk zijn aan of groter dan 800 g/m².

Als de gemiddelde diepte groter is dan 25 mm, moet een nieuwe laag spuitbeton of met de hand
uitgestreken mortel aangebracht worden over de volledige oppervlakte van de niet overeenkomstig
beoordeelde zone.

Deze grenswaarden voor de diepte mogen met 5 mm vermeerderd worden voor de drager in gewelven.
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De ruwheid wordt gemeten zoals beschreven in de bijlage nr. 2 van de aanbevelingen AFTES voor de
voorbereiding van dragers in tunnels, die bekleed zullen worden met een afdichtend geomembraan (Tunnels
et ouvrages souterrains n° 150 november/december 1998). De meetprocedure staat beschreven in de
bijlage nr. 1 van deze goedkeuringsleidraad.

5.1.4 Hoeken

De hoeken van de betonstructuur worden systematisch afgerond (strook pleisterwerk in de inspringende
hoeken, afkappen en vlakstrijken in de uitspringende hoeken).

5.1.5 Beton

Het spuitbeton heeft overal een dikte van minstens 5 cm.

De voor het spuitbeton gebruikte granulaten moeten een maximale diameter van 12 mm bij gerold en van
10 mm bij gebroken materiaal hebben.

Soepele metaalvezels mogen in het spuitbeton verwerkt worden; in dit geval moet de oppervlaktemassa van
de opwaartse bescherming met 200 g/m² vermeerderd worden.

Lekwater moet opgevangen of gedraineerd worden.

5.2 Bevestiging van de opwaartse bescherming en van het geomembraan

De bevestiging gebeurt met soepele PVC-verdeelschijven, die eventueel versterkt worden met een metalen
plaat en volgens de aanduidingen van de ATG. De verdeelschijven, met een diameter van 7 à 8 cm, worden
vastgenageld met Spitpatronen of vastgemaakt met slagpennen of iets dergelijks, afhankelijk van de drager.

De verdeelschijven worden vastgemaakt op de opwaartse bescherming, die ze zo op haar plaats houden.
Vervolgens bevestigt men het geomembraan puntsgewijs op de rondsels met een thermische las. Hierbij
maakt men het geomembraan week in functie van de onregelmatigheid van de drager, maar zonder dat er
plooien of golvingen in ontstaan.
Het aantal bevestigingspunten varieert van 3/m² tot 5/m², in functie van de regelmaat van de drager, met een
maximale boogvormige tussenafstand < 0,70 m.

NOTA Andere bevestigingstechnieken mogen gebruikt worden, mits de producent dit technisch verrechtvaardigt.

5.3 Uitvoering van de verbindingen

De lassen worden uitgevoerd met automatische toestellen, met warme lucht of met een warme wig, volgens
de aanduidingen van de betreffende ATG. De verbinding tussen de banen gebeurt bij voorkeur door een
dubbele las met centraal controlekanaal voor de gewone gedeelten, en door een enkelvoudige warme
luchtlas voor de details en de T-verbindingen.

NOTA Enkelvoudige lasverbindingen mogen in de gewone gedeelten gebruikt worden, mits technische rechtvaardiging en
strengere controlemodaliteiten op de bouwplaats.

5.4 Afdichting van de details bij singuliere punten

De afdichting van de details (verbinding plaat / wand, uitzetvoeg, verbindingen met flens en tegenflens,
bevestiging voor materieel, stop van de afdichting op de compartimenteringsvoeg, ...) zal uitgevoerd worden
zoals in de ATG beschreven.

5.5 Compartimentering van de afdichting

Desgevallend zal de compartimentering als volgt uitgevoerd worden:

- dwarse compartimentering ter plaatse van elke uitzetvoeg (plaat, wand, dakplaat) en ook om de
oppervlakte van de compartimenten kleiner te houden dan 250 m²

- langse compartimentering om de oppervlakte van de compartimenten kleiner te houden dan 250 m².

Het profiel wordt gelast op het geomembraan.
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Elk compartiment zal voorzien worden van minstens 5 controle- en injectiepijpjes ( drie voor de wanden).

Na het betonstorten zullen de pijpjes bereikbaar zijn, gelokaliseerd en uitgerust met een afsluitdop.

5.6 Bevestiging van de afwaartse bescherming

De afwaartse bescherming wordt met puntlassen vastgemaakt aan het geomembraan en aan de
langsranden van de compartimenteringsprofielen, zoals aangegeven in de ATG.

5.7 Gedrag bij brand

Tijdens de uitvoering, dient men rekening te houden met de karakteristieken van het membraan vermeld
door de producent. De te nemen beschermingsmaatregelen tegen brand tijdens de uitvoering hangen af van
de karakteristieken van het membraan betreffende het gedrag bij brand, vermeld door de producent en van
de installatiemodaliteiten eigen aan de werf.

6 Beschrijving van de proeven

- De proefstukken mogen niet ontnomen worden op minder dan 10 cm van de boorden, tenzij anders
vermeld.

- De monsters worden 24 uur bewaard in laboratoriumomstandigheden (23 � 2) °C en (50 � 20) % relatieve
vochtigheid vooraleer de proeven uit te voeren.

- Tenzij de werkwijze iets anders voorziet, worden de proeven in die omstandigheden uitgevoerd. Bij
betwisting bedragen de toegelaten afwijkingen op de relatieve vochtigheid � 5 %.

- De proefstukken worden in het laboratorium klaargemaakt, met uitzondering van deze voor de proeven
op de verbinding van de banen en op de complexen geomembraan / bevestigingsplaat, geomembraan /
compartimenteringsprofiel en geomembraan / verbindingsstuk, die door de fabrikant of zijn
vertegenwoordiger worden klaargemaakt.

6.1 Proeven op geotextielen en aanverwante producten

6.1.1 Oppervlaktemasa

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 965: “Geotextiel en soortgelijke producten -
Bepaling van de massa per oppervlakte-eenheid"

6.1.2 Eigenschappen bij trekbelasting

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 10319: “Geotextiel - trekproef op brede
stroken"

6.1.3 Dynamische perforatie

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 918: “Geotextiel en soortgelijke producten -
dynamische perforatieproef (kegel-valproef)"

6.1.4 Waterdoorlatingsvermogen

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 12958: “Geotextiel en soortgelijke
producten - bepaling van het waterdoorlatingsvermogen in het vlak"

6.1.5 Statische doorponsproef

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 12236: “Geotextiel en soortgelijke
produkten - statische doorponsproef (CBR-proef)"

6.1.6 Weerstand tegen micro-organismen

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 12225: “Geotextiel en soortgelijke producten -
Methode voor de bepaling van de microbiologische bestandheid door begraven in de grond"
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6.1.7 Weerstand tegen oxidatie

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm ENV ISO 13438: “Géotextiles et produits apparentés -
Détermination de la résistance à l'oxydation" – methode B – 56 dagen bij 100 °C.

6.1.8 Dikte van het geotextiel

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 964-1: “Geotextiel en soortgelijke produkten -
Bepaling van de dikte onder voorgeschreven drukken - Deel I : Enkele lagen“ (druk van 2 kPa).

6.2 Proeven op geomembranen

6.2.1 Dikte en oppervlaktemassa

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 1849-2: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de dikte en de massa per eenheid van oppervlakte - Deel 2 : Kunststof en
rubber banen voor waterafdichting voor daken"

6.2.2 Eigenschappen bij trekbelasting

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 12311-2: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de eigenschappen bij trekbelasting - Deel 2 : Kunststof- en rubberbanen
voor waterafdichting van daken“ – methode B.

Men voert de proef uit in de 2 richtingen (lengte en breedte van de rol).

6.2.3 Maatvastheid

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 1107-2: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de maatvastheid - Deel 2 : Kunststof- en rubber waterafdichtingen voor
daken".

Men voert de proef uit tot stabilisatie, dit wil zeggen tot de variatie tussen 2 opeenvolgende metingen kleiner
is dan 10 relatieve %.

6.2.4 Weerstand tegen stootbelasting

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 12691: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen - Bepaling van de
weerstand tegen stootbelasting".

6.2.5 Nageldoorscheursterkte

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 12310-1: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Deel 1 : Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de
nageldoorscheursterkte".

Men voert de proef uit in de 2 richtingen, behalve als het verschil tussen de trekeigenschappen in de
2 richtingen kleiner is dan 10 %. In dit geval voert men de proef enkel uit in de lengterichting.

6.2.6 Plooibaarheid bij lage temperatuur

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 495-5: “Flexibele banen voor waterafdichtingen
- Bepaling van de plooibaarheid bij lage temperatuur - Deel 5 : Kunststof en rubber dakbanen voor
waterafdichtingen".

6.2.7 Waterdichtheid

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 1928: “Flexibele banen voor waterafdichtingen
- Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de waterdichtheid“ –
methode B.
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6.2.8 Vlakheid en rechtheid

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 1848-2: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de lengte, de breedte, rechtheid en vlakheid - Deel 2 : Kunststof en rubber
banen voor waterafdichtingen voor daken".

6.2.9 DHC Deshydrochloratie

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 182/2: “Kunststoffen - Bepaling van de
neiging van de mengsels en producten op basis van homopolymeren en copolymeren van vinylchloride om
waterstofchloride en andere zure producten bij hoge temperatuur af te geven - Deel 2 : pH-methode".

Men voert de proef uit bij 180 °C.

6.2.10 Weerstand tegen micro-organismen

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 846: “Kunststoffen - Evaluatie van de
inwerking van micro-organismen" - Methode D : proef door ingraving in de grond.

De duur van de blootstelling bedraagt 32 weken.

6.2.11 Volumieke massa

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm ISO/DIS 1183-1: “Plastiques - Methode de détermination
de la massa volumique des plastiques non alvéolaires - Partie 1 : Méthode par immersion, méthode du
pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage".

6.2.12 Gehalte aan weekmaker

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 6427 : "Kunststoffen - Bepaling van
extraheerbare stoffen door organische oplosmiddelen (conventionele methoden)"

6.2.13 Afpelweerstand

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm pr EN 1843: “Feuilles souples d'étanchéité
thermoplastiques et élastomériques - Détermination de la résistance au délaminage".

6.2.14 Doorschijnendheid

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NFT 54-111 : "Matières plastiques - Feuilles
transparentes en polyéthylène - Détermination du "trouble" par évaluation des lumières diffusée et
transmise".

6.3 Proeven op de verbindingen van de banen

6.3.1 Afpelweerstand

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 12316-2: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de afpelweerstand van verbindingen - Deel 2 : Kunststof en rubber
dakbanen voor waterafdichtingen".

Men voert de proef uit op 5 proefstukken van elk verbindingstype dat men beoogt uit te voeren.

Men geeft de uitslag voor elk proefstuk op door de maximale afpelweerstand.

6.3.2 Schuifweerstand van de verbindingen

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 12317-2: “Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de schuifweerstand van verbindingen - Deel 2 : Kunststof en rubber
dakbanen voor waterafdichtingen".

Men voert de proef uit op de langsverbindingen van de banen.
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6.3.3 Waterdichtheid van de dubbel gelaste verbindingen

Men gaat de waterdichtheid na met een proef, waarbij het proefstuk onder luchtdruk wordt geplaatst:
0,2 MPa gedurende 10 minuten, of 0,04 MPa gedurende 2 uren.

Na 10 minuten bij 0,2 MPa, of na 2 uren bij 0,04 MPa meet men het drukverlies.

NOTA Indien de proef bij 0,04 MPa het risico omvat op een intern afpellen, dient ze niet uitgevoerd te worden.

6.3.4 Waterdichtheid van enkel gelaste verbindingen

Men voert de proef uit zoals beschreven in 5.2.1 van de EUtgb-richtlijnen: “ Revêtements d'étanchéité en
général“ (1982).

6.4 Proeven op de complexen

Weerstand tegen dynamische doorponsing van het afdichtingssysteem met geomembranen.

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NFP 84-506: “Géomembranes - Dispositif d'étanchéité
par géomembranes (DEG). Détermination de la résistance au poinçonnement dynamique - Cas d'un support
rigide - Méthode du pendule".

6.5 Conditioneringen

6.5.1 Veroudering in een natriumchlorideoplossing

Men hangt de proefstukken van 200 x 300 mm op in een 10 % oplossing van NaCl (10 g NaCl in 100 g
gedesioniseerd water) zodat ze volledig ondergedompeld zijn en hun oppervlakken niet met elkaar noch met
de wanden van de kuip in contact staan.

In een zelfde kuip mogen slechts proefstukken van een zelfde materiaaltype hangen.

De proefstukken verblijven gedurende 28 dagen in de vloeistof bij de temperatuur van (23 � 2) °C.

Men moet de vloeistof minstens eens per 24 uren dooreenroeren.

Van zodra de voor de proef vastgestelde tijd verstreken is, haalt men de proefstukken uit de vloeistof, spoelt
men ze af met water, droogt men ze af, droogt men ze gedurende 24 uur in een droogstoof bij (50 � 2) °C en
bewaart men ze vervolgens 24 uren bij (23 � 2) °C en (50 � 20) % relatieve vochtigheid.

6.5.2 Veroudering in een calciumhydroxideoplossing

De bewaringsmodaliteiten zijn dezelfde als in 6.5.1, behalve dat de verouderingsoplossing een verzadigde
calciumhydroxideoplossing is.

Men let er op dat de oplossing een neerslag van Ca(OH)2 vertoont, die minstens één keer per 24 uur terug in
suspensie gebracht wordt.

6.5.3 Thermische veroudering

Men voert de proef uit zoals beschreven in de norm NBN EN 1296: “Flexibele banen voor waterafdichtingen
- Bitumen, kunststof en rubber dakbanen - Methode van kunstmatige veroudering door langdurige
blootstelling aan verhoogde temperatuur"

De bewaartemperatuur bedraagt echter (80 � 2) °C.

De veroudering duurt 28 dagen.

6.5.4 Veroudering onder water van het geomembraan

Men voert de proef uit zoals beschreven in het document SIA V280: “Lés d'étanchéité en matière
synthetique  (lés polymères)". Proef nr. 13 “gedrag in warm water” (uitgave 1996).
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6.5.5 Veroudering onder water van de verbindingen tussen de banen

Men houdt de voor de proeven vooraf op maat gesneden proefstukken van de verbindingen tussen de
banen ondergedompeld in water van (60 � 2) °C.

In een zelfde bad mag men slechts materiaal plaatsen met dezelfde basispolymeren.

Men moet elk contact vermijden tussen de proefstukken onderling of van deze proefstukken met de wanden
van de bak.

Elke week zal men het totale watervolume vervangen.

De onderdompeling duurt 28 dagen.

Vervolgens droogt men de proefstukken af, bewaart ze 4 uren bij (23 � 2) °C en (50 � 5) % relatieve
vochtigheid en beproeft ze dan.

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 bestemming en hun verwerking.

De informatie over het materiaal moet bij voorkeur vermeld zijn op de rol of anders op de etiketten en op aan
de gebruiker geleverde technische fiches.

De volgende informatie moet op die documenten vermeld zijn :

- de naam van het product;
- de functie van het product;
- de scheikundige aard;
- netto-gewicht of afmetingen;
- het productienummer;
- de productiedatum;
- de naam en het adres van de producent, of het fabrieksmerk;
- het nummer van de technische goedkeuring en het aTg-merk.

Op het product zijn minstens volgende inlichtingen aangebracht : producttype, productienummer,
productiedatum.

8 Kwaliteitscontrole

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 van het algemeen reglement voor de certificatie van de producten die genieten van een ATG
zijn van toepassing, tenzij de tekst dit anders vermeldt.

De bepalingen betreffende de controle zijn hierna beschreven.

NOTA 1 De aard en de frequentie van de hierna beschreven (interne en externe) controles moeten niet onnodig herhaald worden
indien de controles al uitgevoerd werden op een zelfde product in het kader van een andere technische goedkeuring.

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

NOTA 3 Het hierna weergegeven schema van de zelfcontrole (zie 8.1.2 tot 8.1.4) geeft het normale interne controleschema weer.
Dit kan eventueel aangepast worden na bespreking met de fabrikant en mits rechtvaardiging van zijn kant. De uiteindelijke
beslissing wordt genomen door het uitvoerend bureau.
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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 productiepunten 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.

8.1.2 Beheer van de kwaliteit van grondstoffen en bestanddelen

Alle technische gegevens over de grondstoffen, of die nu afkomstig zijn van een leverancier dan wel getest
werden volgens een eigen industriële controle, moeten geregistreerd worden per levering.

Een lijst van proeven werd opgesteld in functie van het type van de grondstof.

- PVC: drooggehalte bij 105 °C, asgehalte bij 450 °C, K-waarde.
- Weekmaker : aard, densiteit, drooggehalte bij 105 °C, refractie-index, pH.
- Stabilisator: aard, densiteit, refractie-index.
- Vulstoffen: aard, korrelverdeling, asgehalte.

De kenmerken van de grondstoffen mogen niet eerder gewijzigd worden dan nadat de fabrikant zich er met
pertinente initiële typeproeven van heeft vergewist, dat de eigenschappen van het door de ATG gedekt
product niet door gewijzigd zijn.

Als die wijziging invloed heeft op de uitslagen van de identificatieproeven , moet de fabrikant de certificatie-
instelling hiervan verwittigen.

Het is verboden reeds gebruikt gerecycleerd PVC aan te wenden bij de productie van het geomembraan.

NOTA De beoordeling van het beheer van de kwaliteit van grondstoffen en bestanddelen bestaat erin zich ervan te vergewissen,
dat de hiervoor beschreven procedures correct worden toegepast. Desgevallend moet de leverancier de praktische
toepassing van de procedures aantonen. De grondstoffen mogen gecodeerd zijn, dit om de fabrieksgeheimen te
waarborgen.

8.1.3 Beheer van de productietechnologie

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

De controles op de productielijn hebben tot doel onmiddellijk afwijkingen vast te kunnen stellen die de
eigenschappen van het eindproduct kunnen beïnvloeden. De omvang van deze controles is afhankelijk van
o.a. de automatisatiegraad en van de vereisten op de grondstoffen.

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 eigenschappen van het product tijdens of na beëindiging van het productieproces.

Buiten de permanente controle op de productie en installatie moeten in het bijzonder de volgende controles
uitgevoerd worden op het PVC -membraan, zowel op de halffabrikaten als op het eindproduct.

De hiernavolgende tabel 10 vermeldt de te controleren kenmerken.

Tabel 10 – Controle tijdens de productie

Kenmerken Proefmethoden Frequentie

Dikte NBN EN 1849-2 doorlopend

Densiteit ISO 1183 1 / productiebatch

Maatvastheid (10 min bij 100 °C) NBN EN 1107-2 1 / productiebatch
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8.1.4 Controle op het afgewerkt product

In het kader van zijn interne controle moet de fabrikant de volgende kenmerken nazien met de minimale
frequenties uit tabel 11.

Definitie: Een productiebatch is de hoeveelheid membraan die geproduceerd wordt in een periode, waarbij
de lijn continu wordt betrokken bij de productie van het bestanddeel.

Tabel 11 – Controle op het afgewerkt product

Kenmerken Proefmethoden Frequentie

Dikte NBN EN 1849-2 1 / productiebatch

Breedte, vlakheid, rechtheid NBN EN 1848-2 1 / productiebatch

Oppervlaktemassa NBN EN 1849-2 1 / productiebatch

Treksterkte en breukrek NBN EN 12311-2 1 / productiebatch

Afpelweerstand (cohesie) prEN 1843-2 1 / productiebatch

Plooibaarheid bij lage temperatuur NBN EN 495-5 1 / maand

Gehalte aan weekmaker DIN 53738 2 / jaar

Afpelweerstand van de gelaste naad prEN 1851-2 1 / 3 maanden

Maatvastheid NBN EN 1107-2 1 / productiebatch

Nageldoorscheursterkte NBN EN 12310-2 2 / jaar

Veroudering 28 d - 80 °C

- Treksterkte en breukrek
- Gewichtsverlies

NBN EN 12311-2 2 / jaar

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 registers moeten ten minste 10 jaar bewaard worden.

8.2 Toezicht door een controle-instelling onafhankelijk van de producent

8.2.1 Controlebezoeken

8.2.1.1 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.

8.2.1.2 Frequentie van de controlebezoeken

Behalve in geval van wijziging van een gecertificeerd product of in geval van discontinue productie of
stopzetting van de productie, is de frequentie van de controlebezoeken deze die voorzien is in 8.4 van het
algemeen reglement voor de certificering van producten en systemen met ATG.

8.2.1.3 Aard van de controles

De controlebezoeken worden uitgevoerd in het kader van de periodieke inspectie van de productiecontrole
door de fabrikant FPC, of in het kader van de technische controle van het product.
Het beheer van de kwaliteit van grondstoffen en bestanddelen en van de productietechnologie wordt
gecontroleerd bij de periodieke inspectie van de FPC.



G0022 (2002)
blz. 23/26

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 de daarbijhorende

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

eventuele sancties.

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 controleproeven te laten uitvoeren in een extern laboratorium, op kosten van de producent.

Die controleproeven worden gekozen uit deze die beschreven zijn in hoofdstuk 6 van de
goedkeuringsleidraad. Het aantal monsternames bedraagt 4 per jaar voor de FPC van het type 1 (zie 8.4
van het algemeen reglement voor de certificering van de producten onder ATG).

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

Tenzij hierboven anders vermeld, zijn de proefmethoden voor de zelfcontrole en de externe controle alsook
de eisen en toegelaten afwijkingen op de nominale waarden, deze zoals beschreven in hoofdstuk 4.1.8. 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 industriële 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
hij verwijdert het volgens de geldende regels.

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. 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 procescertificaat van de producent, en de toe te passen procedure zal dezelfde zijn als voor een
producent zonder systeemcertificaat.
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9 Inhoud van de goedkeuring

De technische goedkeuring zal als volgt gestructureerd worden.

§1 Onderwerp

Dit hoofdstuk beschrijft het toepassingsgebied van het systeem.

§2 Materialen

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende bestanddelen van het afdichtingssysteem evenals zijn functie.

Het is wenselijk dat, desgevallend, de compartimenterings- en de bevestigingselementen deel uitmaken van
het verkoopspakket van de titularis van de goedkeuring.

§3 Korte beschrijving van de productie en commercialisatie

Die beschrijving bevat ook de lijst van de controleproeven tijdens de productie.

§4 Verwerking

Dit hoofdstuk verwijst naar :

- de extreme temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden voor de verwerking van de verschillende
elementen van het systeem ;

- de voorbereiding van de betonnen drager ;
- de bevestigingstechniek van de opwaartse beschermingen van het geomembraan;
- de verwezenlijking van de verbindingen;
- de afdichting van details nabij singuliere punten;
- de bevestigingstechniek van de afwaartse bescherming;
- desgevallend de plaatsingstechniek van de compartimentering (in het bijzonder, de gebruikte techniek om

enerzijds profielen met elkaar, en anderzijds profielen en verbindingsstukken met elkaar te verbinden,
waardoor het compartiment continue verankerd zit in het beton).

§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.

§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 :

� Levering van het technisch dossier

Bij zijn goedkeuringsaanvraag moet de aanvrager alle gegevens leveren omtrent de verschillende
producten of componenten, hun bestemming en hun verwerkingswijze, met name :

– voor elke component :
· zijn leveringswijze;
· zijn scheikundige aard;
· zijn opslagvoorwaarden (temperatuur, relatieve vochtigheid, duur, …):

– maximale en minimale temperatuur en vochtigheid van de drager;
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– maximale en minimale temperatuur en vochtigheid van de omgevende lucht;
– invloed van de temperatuur en de vochtigheid op de verwerking;
– nodige voorbereiding van de drager (vlakheid, aspect, oppervlaktesterkte, scheurpatroon);
– verwerkingswijze;
– afwerkingsdetails.

� 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 goedkeuringsleidraad, 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.
Voor het geheel van de identificatie-, prestatie- en duurzaamheidsproeven moet men voldoende rollen of
proefstukken ontnemen en zelfs in dubbel. Die monsters moeten voortkomen uit een zelfde partij of
productielot. De proeven moeten uitgevoerd worden vóór de vervaldatum van de monsters, tenzij de
fabrikant instemt met een afwijking op deze regel.
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. Om het even welk lid van het uitvoerend bureau mag de gehele of gedeeltelijke
voorbereiding van de proefstukken bijwonen en toezicht houden op de bewaring van de proefstukken, die
in het proefprogramma voorzien is.

De resultaten van proeven opgenomen in het technisch dossier voorgelegd door de aanvrager, 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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Bijlage A

Ruwheidsmeting van de betonnen drager

A.1 Meetinstrument

Men gebruikt een profielkopieerder, die samengesteld is uit een dragende rail van mobiele kunststoflamellen
met een breedte van 10 mm en een dikte van 1,4 mm en aan hun uiteinde afgeschuind onder een hoek van
45 ° in de breedtezin.

Om het profiel van het spuitbeton te kopiëren, volstaat het de lamellen tot op de bodem van de openingen in
de drager te duwen, door de rail op het oppervlak gedrukt te houden (zie foto). Men kan dan het profiel
reproduceren op een vel geruit papier door de omtrek van de lamellen te volgen.

De kopie van het profiel in elk meetpunt gebeurt op 15 cm (� 2 cm).

A.2 Exploitatie van de metingen

Bij elke opname noteert men de maximale diepte PM van de openingen in de betonnen drager.

Deze maximale diepte PM stemt overeen met de maximale afstand tussen de basislijn (dragende rail) en het
verst verwijderde punt van de opmeting.

Elke meting wordt tot op 1 mm nauwkeurig uitgedrukt; men berekent het gemiddelde over 40 basismetingen
van de maximale diepte van de zone, waarbij men afrondt op de mm.

Zo bekomt men de gemiddelde diepte van de 40 maximale dieptes.

Profielkopieerder voor de ruwheidsmeting van spuitbeton


