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1. VOORWERP

Onderhavige leidraad bepaalt de technische eisen waaraan de wegenverven met of zonder
voorvermengde microglasparels moeten voldoen.

De verven die het voorwerp uitmaken van de leidraad zijn bestemd om nabestrooid te worden
met microglasparels of met mengsels van microglasparels en stroefmakende korrels, dit ten
einde een markeringssysteem te vormen.

De leidraad is gebaseerd op de hierna vermelde Europese normen:

▪ EN 1871 Wegmarkeringsproducten - 
Fysische eigenschappen.

▪ EN 12802 Wegmarkeringsproducten - 
Identificatieproeven in het laboratorium.

▪ pr EN 13212 Wegmarkeringsproducten - 
Eisen betreffende de productiecontrole in de fabriek.

Gezien tijdens het gebruik, een verlies aan nastrooiglasparels wordt verwacht (ingevolge
slijtage, aftakeling van het bindmiddel in de verf, gebrek aan en / of terugval van de hechting
tussen de glasparels en de verf), bevat de leidraad bijkomende eisen betreffende :

– de stroefheid;
– het gehalte aan mengparels;
– de weerstand tegen dooizouten.

2. Terminologie

2.1. Verf

Een vloeibaar product dat vaste stoffen bevat gedragen door een organisch of waterig
oplosmiddel.  Het product kan geleverd worden onder de vorm van een ééncomponent- of
meercomponentensysteem.

Aangebracht met een borstel, rol of pistool vormt zich een samenhangende film door
verdamping van oplosmiddel en / of een chemische reactie (definitie volgens de norm
EN 1871 : 1997).

Een verf wordt gekenmerkt door een verbruik waarvan de minimale (desgevallend) en
maximale waarden vastgesteld worden door de producent.
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Toelichting

Teneinde een goede vasthechting van de nastrooiparels te bevorderen, is het nodig dat de
droge laagdikte minstens gelijk is aan 0,6 x de diameter van de parels hetgeen de bovengrens
vormt van de van toepassing zijnde korrelverdelingsklasse.

2.2. Glasparels

Bolvormige en doorzichtige deeltjes bestemd om de nachtzichtbaarheid van wegmarkeringen
te verzekeren door retroflectie van de invallende lichtbundels van de voertuiglichten naar de
bestuurder toe (definitie volgens de norm EN 1423 : 1997). 

Men onderscheidt :

- mengparels in glas : deze producten worden vooraf in verven, in thermoplastische,
koudplastische en in elk ander markeringsproduct gemengd (tijdens de vervaardiging van
de markeringsproducten). Glasparels mogen eveneens aan vloeibare markeringsproducten
toegevoegd worden juist vóór of op het ogenblik van het aanbrengen op het wegdek
(definitie volgens de norm EN 1424 : 1997);

- nastrooiparels in glas : deze producten worden meestal mechanisch op het
markeringsproduct gestrooid juist na het aanbrengen van dit laatste op de weg.

Glasparels moeten voldoen aan de eisen van de goedkeurings- en certificatieleidraad G0020.

2.3. Stroefmakend middel

Harde korrels, van natuurlijke of kunstmatige herkomst, bestemd om de stroefheid van
wegmarkeringen te verhogen (definitie volgens de norm EN 1423 : 1997).

De stroefmakende middelen en de mengsels van glasparels en stroefmakende middelen
moeten beantwoorden aan de eisen van goedkeurings- en certificatieleidraad G0020.

2.4. Wegmarkering

De wegmarkering vormt samen met de wegdekreflectoren een horizontaal
wegsignalisatiemiddel.
Deze kan tot stand komen door de toepassing van een systeem bestaande uit een verf die
voldoet aan onderhavige leidraad en uit nastrooiparels in glas of uit een mengsel van
glasparels en stroefmakende middelen. 
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2.5. Drager

De drager waarop wegenverven worden aangebracht is gekenmerkt door:

- de aard : cementbeton, asfalt of oude wegmarkering;
- de textuur;
- het vochtgehalte;
- de temperatuur.

Toelichting

De onderhavige leidraad slaat niet op het samengaan van wegenverven met oude
markeringsproducten. Desgevallend zal het samengaan van twee producten geval per geval
moeten onderzocht worden.

3. Toepassingsgebied

Onderhavige goedkeuringsleidraad slaat op wegenverven met of zonder mengparels die
kunnen aangebracht worden op één of meer van de hierna vermelde wegdekken:

- klasse I : droog asfaltbeton;
- klasse II : droog cementbeton;
- klasse III : vochtig asfalt- of cementbeton.

Toelichting

De klasse III betreft een klasse bedoeld om tegemoet te komen aan eventuele innovaties in de
toekomst. Deze klasse wordt alleen op specifiek verzoek van de producent in aanmerking
genomen.
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4. Kwaliteitsregels

4.1. Prestatie-eisen

4.1.1. Trichromatische coördinaten x, y en luminantiefactor �.

De luminantiefactor � moet beantwoorden aan de specificaties opgenomen in tabel I.

Tabel I - Luminantiefactor �

Kleur Drager �

Wit Klasse I � 0,75

Klasse II � 0,80

Klasse III � 0,85

Geel Klasse I � 0,40

Klasse II � 0,50

Het verschil in luminantie tussen de dragers van de klassen I en II mag geen 0,05 overtreffen
(deze eis dekt de eis met betrekking tot de weerstand tegen doorbloeden volgens de norm
EN 1871).

De trichromatische coördinaten moeten zich bevinden in de zones van het kleurendiagram
waarvan de hoekpunten vastgelegd worden door de cijferwaarden van tabel II.

Tabel II - Trichromatische coördinaten x en y

Hoekpunten nr. 1 2 3 4

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

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

Geel x 0,494 0,545 0,465 0,427

y 0,427 0,455 0,535 0,483

(Proef van § 6.2).
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4.1.2. Stroefheid

De SRT-waarde op een vochtig wegdek moet groter dan of gelijk aan 45 zijn.

(Proef van § 6.3).

4.1.3. Droogtijd

De droogtijd wordt vastgesteld ter inlichting voor de gebruiker.

(Proef van § 6.4).

4.2. Duurzaamheidseisen

4.2.1. Weerstand tegen ultraviolette straling

Voor een blootstelling van 168 h :

- aftakeling van de film in de zin van barstjes, blazen, scheuren;
- de vermindering van de luminantiefactor � moet lager dan 0,05 zijn;
- de trichromatische coördinaten moeten voldoen aan de eisen van tabel II.

De toestand van de film na veroudering wordt vergeleken met de initiële toestand op basis van
fotografische negatieven vóór en na veroudering.

(Proef van § 6.5).

4.2.2. Weerstand tegen vorst - dooi cyclussen met onderdompeling in dooizouten

Na 20 cyclussen mogen er zich geen aftakelingen in de zin van barstjes, blazen en scheuren
voordoen.

De toestand van de film na veroudering wordt vergeleken met de initiële toestand op basis van
fotografische negatieven vóór en na veroudering.

(Proef van § 6.6).

4.2.3. Weerstand tegen alkaliën

Deze proef wordt enkel uitgevoerd voor verven bestemd om rechtstreeks aangebracht te
worden op oppervlakken in hydraulisch cementbeton (klasse II); dit voor het bekomen van de
CE markering.

Eis : de verffilm mag geen enkele oppervlakkige beschadiging vertonen.

(Proef van § 6.7).
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Noot : in het geval dat de verf niet voldoet aan deze eis, mag een alternatieve proef of een
technische rechtvaardiging door de producent voorgesteld worden, mits instemming van het
Uitvoerend Bureau en de Gespecialiseerde Groep (zie eveneens hoofdstuk 11 "Bijkomende
proeven").

4.3. Samenstellingseisen

De verf moet beantwoorden aan de eisen van tabel III.

Tabel III – Samenstellingseisen Proeven van §

Drogestofgehalte (%) (**) � 68 6.8

Titaandioxidegehalte (***)
(% van het droge extract)

� 19 6.9

Glasparelgehalte (%) (*) � 16 6.10

Gehalte aan aromatische oplosmiddelen (%) � 3 6.11

Consistentie (K.U.) (**) � 70 6.12

Bindmiddelgehalte (**) � 15 6.14

De percentages worden uitgedrukt in gewicht van de gehele verf.

(*) voor verven met voorvermengde glasparels.
(**) andere formules mogen voorgesteld worden mits technische verantwoording van de

producent.
(***) voor witte verven.

4.4. Identificatie-eisen

Identificatie van een verf is nodig om achteraf met een beperkte reeks van proeven te kunnen
nagaan of het vervaardigde of geleverde product identiek is aan datgene wat aan de gehele
reeks van proeven werd onderworpen.

De aard van de proeven en de toegelaten toleranties zijn opgenomen in tabel IV.

Evenwel moet men er zich van vergewissen dat de waarden binnen de toegelaten
tolerantiegrenzen beantwoorden aan de eisen van tabel III.
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Tabel IV - Identificatie-eisen Proeven van §

Volumieke massa bij 25° C (kg/l) ± 0,06 6.13

Drogestofgehalte (%) ± 3 6.8

Bindmiddelgehalte (%) ± 2 6.14

Identificatie van het bindmiddel

De belangrijkste
absorptiebanden

moeten qua ligging en
relatieve intensiteit
overeenstemmen

6.15

Gehalte aan pigmenten en
anorganische stoffen (%) ± 3 6.16

Titaandioxidegehalte
(% t.o.v. het droge extract) ± 3 6.9

Identificatie van het pigment en
van de anorganische stoffen

De belangrijkste
absorptiebanden

moeten qua ligging en
relatieve intensiteit
overeenstemmen

6.17

Het betreft gewichtsprocenten t.o.v. het totale gewicht van de verf.

4.5. Inhoud van de verpakkingen

De effectieve inhoud van 10 verpakkingen mag gemiddeld niet kleiner zijn dan de nominale
hoeveelheid. Geen enkele verpakking mag een inhoud hebben die meer dan 5 % in min
afwijkt van de vermelde inhoud.

(Proef van § 6.18).

5. Beschrijving van de werken

5.1. Kenmerken van het wegdekoppervlak

Het wegdekoppervlak moet proper zijn en vrij van stof, van zachte en brokkelige deeltjes
alsook van plantengroei en andere bezoedeling die het hechtingsvermogen van het
markeringsproduct kunnen aantasten. 

Het wegdek moet vrij zijn van zoutresten afkomstig van de bestrooiing met dooizouten.



G0023 (goedgekeurd dd. 12 maart 2002)

10

Het te verwerken markeringsproduct moet geschikt zijn voor de textuur van de drager
(wegdek).

Als algemene regel geldt dat het wegdek droog moet zijn. Het vochtgehalte van het wegdek
mag niet meer zijn dan 60 % van zijn verzadigingsgraad aan water (voor courant hydraulisch
beton vertegenwoordigt dit ± 5 %, gemeten door droging).

De drager mag vochtig zijn voor producten toepasbaar op dragers van de klasse III.
De drager mag evenwel niet nat zijn.

5.2. Toepassingsvoorwaarden

De toepassing van een markeringsproduct (dosering, verbruik, minimale en maximale
temperaturen, desgevallend de techniek van het nabestrooien) vindt plaats zoals beschreven in
de ATG. 
Zowel de temperatuur van de lucht als van de drager en van het product zal 3° C boven de
temperatuur van het dauwpunt liggen.

Deze voorwaarde kan in de praktijk moeilijk bereikt worden bij het begin van de dag.  In dit
geval en voor zover een verhoging van de temperatuur in de loop van de dag verwacht wordt,
zonder verhoging van de bewolking, mogen de werken beginnen van zodra de temperatuur
van de drager (wegdek) de temperatuur van het dauwpunt met 1° C overtreft (zie tabel VI in
bijlage).

6. Beschrijving van de proeven

Voorafgaande noot : de resultaten van de proeven 6.2 en 6.7 worden bepaald door het
rekenkundig gemiddelde te nemen van de meetresultaten op 3
verschillende proefstukken, tenzij andersluidende vermelding.

6.1. Vervaardiging van de proefstukken

6.1.1. Klassen van de dragers

De volgende klassen van dragers worden - overeenkomstig de onder § 3 beschouwde klassen -
vastgelegd.

▪ Klasse I :

- platen met een dikte van 10 mm genomen uit vezelplaten overeenkomstig §3 van de norm
ISO 1514 en met een volumieke massa < 0,80 g/cc.

- meerdere lagen B80 bitumen, verdund tot 50 % in tolueen, worden met de borstel
aangebracht tot de aangebrachte droge hoeveelheid 50 g/m² bedraagt.

- de platen worden vervolgens eerst verouderd gedurende 72 h bij een temperatuur van
(45 ± 2,5) °C in een geventileerde droogstoof, daarna gedurende tenminste 12h bij
(23 ± 2) °C vooraleer ze geverfd kunnen worden.
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Toelichting.

De aldus vervaardigde platen beantwoorden aan de platen - dragers van bijlage C van de EN
1871 : "Méthode d'essai de résistance à la détrempe".

▪ Klasse II : platen met een dikte van 40 mm in beton type MC (0,40) van de norm EN 1766:
"Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Méthodes
d'essais - Béton de référence pour essais".  
Het oppervlak van de platen is glad.

▪ Klasse III : gelijk aan klasse II, behalve dat de platen in beton voorafgaandelijk in water
gedompeld worden gedurende 7 dagen bij toepassingstemperatuur.

Twee en een half uur vóór de toepassing worden de platen uit het water genomen; hun
oppervlak wordt afgesponsd met een vochtige doek; de proefplaten worden vervolgens in
een horizontale positie bewaard bij toepassingstemperatuur.

Toelichtingen 

- de aldus voorbereide platen beantwoorden aan de norm pr EN 13578 : "Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Test Method - Compatibility
between coating and wet concrete".

- er bestaat geen standaardprocedure voor de voorbereiding van vochtige dragers van de
klasse I.

6.1.2. Voorbereiding van de proefstukken

De proefstukken worden vervaardigd bij (23 ± 2) °C en bij een relatieve vochtigheidsgraad
van (50 ± 5) %.  In het algemeen worden de toepassingen uitgevoerd op dragers van klassen I
en II.  Indien de producent wenst dat de goedkeuring slaat op dragers van klasse III, dan
worden de toepassingen uitgevoerd op dragers van klassen I en III (dus met uitsluiting van de
dragers van klasse II).

De verf wordt aangebracht met behulp van de filmograaf : 

- met een vochtige laagdikte van (400 ± 35) µm voor wegenverven zonder mengparels;
- met een vochtige toepassingshoeveelheid van (1000 ± 100) g/m² voor wegenverven met

mengparels;

Voor de proef 6.2, bedragen deze waarden echter respectievelijk (300 ± 30) µm en (750 ± 75)
g/m² en voor de proef 6.4, bedraagt de toepassingshoeveelheid de door de producent
maximaal voorziene toepassingshoeveelheid.  De verplaatsingssnelheid van de schraper
bedraagt ongeveer 50 mm / sec.

6.1.3. Bewaring

Behoudens andersluidende vermelding in de paragrafen betreffende de beschrijving van de
proeven, worden de proefstukken, gedurende 7 dagen bewaard bij (23 ± 2) °C en (50 ± 5) %
relatieve vochtigheid. 
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De proefstukken op dragers van klasse III worden voorafgaandelijk - half ondergedompeld in
een bad met water - bewaard gedurende 7 dagen bij toepassingsvoorwaarden. Het waterniveau
bevindt zich 10 mm boven het geverfde oppervlak.

6.1.4. Bemerking

De proefstukken op dragers van de klasse III worden gereedgemaakt in een geklimatiseerde
kamer, bij de onderste temperatuurgrenswaarde zoals bepaald door de producent.

6.2. Bepaling van de trichromatische coördinaten en van de luminantiefactor �

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage D van de norm EN 1436, op verf :

- aangebracht op een drager van klasse I (de proefplaat wordt vooraf bij 45° C gedurende
24h verouderd);

- aangebracht op een drager van klasse II of III.

6.3. Stroefheid

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage D van de norm EN 1436, op verf
aangebracht op een drager van de klasse I.

6.4. Droogtijd

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ASTM 711-89, op verf aangebracht
op een drager van de klasse I.

6.5. Weerstand tegen ultraviolette straling

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ISO 4892-3, gedurende  168 h (type II
lamp, blootstellingscyclussen van UV-straling bij (60 ± 2) °C gedurende 8 h, en
condensatiecyclussen bij (50 ± 2) °C gedurende 4 h).
De proef wordt uitgevoerd op verf aangebracht op een drager van klasse I.

Na de proeven worden de luminantiefactor en de trichromatische coördinaten gemeten zoals
beschreven in bijlage C van de norm EN 1436.

6.6. Weerstand tegen vorst-dooi cyclussen met onderdompeling in dooizouten

De proef wordt uitgevoerd op verf aangebracht op een drager van klasse II of III, zoals
beschreven in de norm : "Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van
structuren in beton - Proefmethode - Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 1 :
Vorst-dooi cyclussen met onderdompeling in dooizouten". 

De proefplaten worden onderworpen aan 20 cyclussen.
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6.7. Weerstand tegen alkaliën

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage D van de norm EN 1871.

6.8. Drogestofgehalte

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage A van de norm EN 12802.

6.9. Titaandioxidegehalte

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage C van de norm EN 12802.

6.10. Glasparelgehalte

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage F van de norm EN 12802.
(enkel toepasselijk voor wegenverven die glasparels bevatten).

6.11. Gehalte aan aromatische solventen

Gelet op de vluchtigheid van de solventen in de verf en het in suspensie brengen van de
samenstellende delen van de verf, moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden bij de
voorafgaande behandeling van het monster om de nauwkeurigheid van het resultaat van de
ontleding te waarborgen.

Een pot verf, maximaal gevuld, zal bewaard worden voor deze bepaling.

Werkwijze

Op het ogenblik van de analyse zal de pot heftig geschud worden (gedurende minimum
15 minuten) met behulp van een speciaal daartoe geschikt apparaat (bv. : van het TURBULA
type) teneinde de samenstellende componenten opnieuw in dispersie te brengen. Het schudden
wordt manueel voorgezet tot wanneer het wegen plaatsvindt.

Een monster van ongeveer 1 g wordt genomen en nauwkeurig gewogen met een weegschaal
tot op 0,0001 g, in een gesloten omgeving en met behulp van een kleine inhoudsmaat (20 ml
of 50 ml) door inbrenging met een pipet (waarvan het mondstuk verbreed dient te zijn
teneinde de bemonstering van de glasparels niet te hinderen) in een hoeveelheid
verdunningsmiddel om het herdispergeren te vergemakkelijken.

Het gekozen verdunningsmiddel (aceton, dichloromethaan,...) is van de kwaliteit "voor
chromatografie". De moederoplossing wordt tot aan het merkstreepje ingebracht en correct
gemengd (ultrasoon voor dispersie, horizontale menginstallatie voor
homogenisatiekolven ….). 
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Het monster wordt tenslotte gefilterd met behulp van een hermetisch systeem geschikt voor
organische oplosmiddelen (bv. : type met filtrerend opzetstuk voor injectiespuiten).  De
oplossing moet perfect helder tevoorschijn komen om in de chromatograaf geïnjecteerd te
worden.

Een tweede verdunning kan nodig blijken, vertrekkende van de moederoplossing, om de
kenmerkende pieken van de aromatische oplosmiddelen zonder verzadiging te kunnen
vaststellen en dit binnen het gamma van vereiste concentraties door ijking.  Dit verdunnen
geschiedt in kleine recipiënten voorzien voor dit doel (gemerkt, stopfles voor chromatografie
uitgerust met een beschermingsstop van het septum type geschikt voor organische
oplosmiddelen, …).

De registratie van een chromatogram vindt vervolgens plaats.

Bepaling van het gehalte door ijking

Het ijken wordt uitgevoerd met behulp van een gekalibreerde rechte, met een mengsel van
aromatische solventen identiek aan deze die geïdentificeerd werden in het onbekende en
ingebracht werden met gekende hoeveelheid.  Het is aanbevolen om een interne standaard
(bv.: Trifluorotolueen) toe te voegen aan de gekende monsters alsook aan het ongekende
monster teneinde de registratie van de standaarden mogelijk te maken onder dezelfde
instrumentale omstandigheden als voor het niet gekende monster.

De kenmerkende pieken van de aromaten (benzeen, xyleen o, m, p, ethylbenzeen en tolueen)
van het geregistreerd chromatogram worden vergeleken met de bekomen waarden door ijking
uitgedrukt in µg/ml van het verdunningsmiddel.

De gekende verdunningsfactor laat toe terug te gaan tot de hoeveelheid aromatisch solvent in
het monster bij het begin (cfr. moederoplossing).

De massa van het onderzochte solvent wordt rechtstreeks in gewichtsprocenten uitgedrukt
t.o.v. de gewogen massa verf bij het begin (ongeveer 1 g).

Het chromatogram wordt bij het resultaat gevoegd. De berekeningsgegevens van het gehalte
worden vermeld (verdunningsfactor, ijking, hoeveelheid monster).

6.12. Consistentie

De consistentie wordt gemeten bij (25 ± 1) °C zoals beschreven in de norm ASTM D 562.

6.13. Volumieke massa

De volumieke massa bij 25° C wordt gemeten zoals beschreven in de norm NBN T22-110.

6.14. Bindmiddelgehalte

Het bindmiddelgehalte wordt gemeten zoals beschreven in bijlage B van de norm EN 12802.
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6.15. Identificatie van het bindmiddel

Het bindmiddel wordt geïdentificeerd zoals beschreven in bijlage D van de norm EN 12802.

6.16. Gehalte aan pigmenten en anorganische stoffen

Het gehalte aan pigment en anorganische stoffen wordt berekend vertrekkende van het
drogestofgehalte en van het bindmiddelgehalte.

6.17. Identificatie van het pigment en van de anorganische stoffen

Het pigment en de anorganisch stoffen worden geïdentificeerd zoals beschreven in bijlage E
van de norm EN 12802.

6.18. Inhoud van de verpakkingen

De inhoud van de recipiënten wordt bepaald door weging en meten van de volumieke massa.

7. Presentatie van de producten

Teneinde een goede verwerking van de producten te waarborgen wordt de volgende
informatie vermeld op de etiketten van de recipiënten; indien dit niet het geval is moet het
verwijzen naar een technische nota eigen aan het product dat aan de uitvoerder van de werken
dient bezorgd te worden :

- de benaming van het product : vermelding van de bestanddelen (in geval van meerdere
bestanddelen);

- de bestemming van het product;
- het aantal bestanddelen en de éénduidige evenredige verhouding van de bestanddelen van

het mengsel;
- in geval van systemen samengesteld uit meerdere componenten, het verbod om de

componenten te splitsen;
- de toe te passen dosering;
- de toepassingswijze (toepassingsmiddelen)
- het fabricagenummer;
- de fabricagedatum;
- vermeldingen omtrent ontvlambaarheid, giftigheid en milieuzorg, volgens de gangbare

regelgeving;
- vermeldingen omtrent de voorwaarden van opslag en de duur van bewaring;
- de praktische verwerkingsduur en de droogtijd in functie van de atmosferische

omstandigheden;
- het nummer van de technische goedkeuring;
- het aTg-logo.
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8. Kwaliteitscontrole.

Inleiding

Een product kan slechts een goedkeuring met certificaat krijgen indien de productie ervan
onderworpen is aan een zelfcontrole door de producent en ook aan een externe controle door
een onafhankelijk instelling die erkend is door de BUtgb.

De bepalingen van de controle worden hierna beschreven.

8.1. Zelfcontrole in het productiebedrijf

Voorafgaande opmerking.

Het schema van de zelfcontrole vervat in de hiernavolgende punten 8.1.2. tot 8.1.4. stelt het
normale schema van de interne controle voor.  Dit schema kan gebeurlijk na overleg met de
producent aangepast worden mits rechtvaardiging van zijnentwege.  De uiteindelijke
beslissing wordt genomen door het uitvoerend bureau. 

8.1.1. Algemeenheden

Volgende drie voorwaarden moeten vervuld te zijn :

- de fabriek voert daadwerkelijk een ingangscontrole uit op de grondstoffen;
- de verschillende stappen in het productieproces die een invloed hebben op de kwaliteit van

de eindproducten worden regelmatig gecontroleerd;
- het bedrijfslaboratorium ziet na of de kwaliteit van de producten constant is en of de

producten aan de eisen van de technische goedkeuring beantwoorden.

8.1.2. Ingangscontrole van de grondstoffen en van de bestanddelen

Alle technische gegevens over de geleverde grondstoffen, ongeacht of deze nu afkomstig zijn
van een leverancier of het resultaat zijn van een industriële controle van de kant van de
producent, moeten geregistreerd worden voor elke levering.  Indien een levering betrekking
heeft op meerdere gefabriceerde loten moeten de technische gegevens voorgelegd worden
ofwel wordt elk lot beproefd.

- Vloeibare organische grondstoffen :
· volumieke massa;
· drogestofgehalte;
· specifieke test voor de functie;
· viscositeit.

- Minerale grondstoffen :
· korrelverdeling;
· aard;
· vochtgehalte.
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8.1.3. Controle op de productielijn

De producent moet over voldoende en significante controlemiddelen (controle-apparatuur,
personeel, instructies voor het personeel) beschikken doorheen het gehele productieproces
(zowel op het vlak van werktuigen als op het vlak van producten).

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

Deze controles, die het productieverloop volgen, betreffen :

- de dosering van de verschillende grondstoffen;
- eventueel de eigenschappen van het product tijdens het productieproces of juist erna. 

8.1.4. Controle op het eindproduct

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

Hierbij dient volgend onderscheid gemaakt te worden : 

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

frequentie).

Tabel V hierna geeft de lijst met proeven aan het einde van het productielijn en de
periodiciteit ervan.

Tabel V vermeldt het begrip "productielot". Een productielot wordt omschreven als de
hoeveelheid product die in één productiegang wordt vervaardigd of, in geval van continue
productie, de hoeveelheid die in één welbepaalde tijdsperiode wordt vervaardigd en waarvan
men mag aannemen dat de samenstelling gelijk is. De maximale hoeveelheid van een product
die men als één lot mag beschouwen is deze vervaardigd gedurende een productiegang van 8
uren.

Opmerking.

In het geval dat bepaalde proeven betreffende de zelfcontrole uitgevoerd worden door een
extern laboratorium worden volgende overwegingen in acht genomen :

- de proeven in tabel V, waaraan een sterretje werd toegevoegd, zijn verplicht uit te voeren
bij de producent;

- als het laboratorium niet erkend is door het MVI (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur)
of geaccrediteerd door Beltest, moet het laboratorium bovendien onderworpen worden aan
een externe controle beschreven in § 8.2.2.
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TABEL V

Zelfcontrole : Aard en frequentie van de proeven op het eindproduct

Aard van de proeven Frequentie van de proeven

Volumieke massa (*) a

Consistentie / viscositeit (*) a

Drogestofgehalte (*) b

Functionele proef, door de
producent voor te stellen

b

Droogtijd en/of doordroging (*) a

a : zelfcontrole per productielot.
b : zelfcontrole per 5 loten.
(*) bij de producent verplicht uit te voeren proef.

8.1.5. Registratie van de uitslagen van de zelfcontrole

De uitslagen van de zelfcontrole moeten geregistreerd worden.  
Bij de registratie wordt rekening gehouden met de wijze van productie- en controlewijze
volgens de graad van automatisering.

De registers moeten  minstens 2 jaar bewaard blijven.

8.2. Toezicht door een van de producent onafhankelijke controle-instelling

8.2.1. Verificaties

8.2.1.1. Bij ontstentenis van een systeem van kwaliteitscertificatie

8.2.1.1.1. Doel van de controles

De controles hebben tot doel zich te verzekeren van de kwaliteit en van de waarachtigheid van
de zelfcontrole.
Zij dienen te gebeuren overeenkomstig de regels van de technische goedkeuring.

De bezoeken afgelegd door de controle-instelling vinden plaats zonder voorafgaand bericht
aan de producent. In geval van een niet-doorlopende productie is de producent ertoe gehouden
de controle-instelling vooraf in te lichten omtrent de productieperioden.

8.2.1.1.2. Frequentie van de controlebezoeken

Het aantal externe controlebezoeken bedraagt in principe 4 per jaar, behalve in geval van
wijziging van een gecertificeerd product of in geval van een niet- doorlopende productie of
van een stopzetting van de productie.
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8.2.1.1.3. Aard van de controles.

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

- hij ziet de controleregisters en hun inhoud na;

- hij is anwezig bij de metingen en laboratoriumproeven op de producten die het voorwerp
uitmaken van een technische goedkeuring en die uitgevoerd worden in het kader van de
individuele zelfcontrole en voert de betrouwbaarheidstest uit;

- hij ziet na of de procedures correct worden toegepast en evalueert de bekomen uitslagen; de
evaluatie van de uitslagen slaat op hun conformiteit in vergelijking met de interne criteria;
indien de bekomen uitslagen niet vergelijkbaar zijn met deze die bij de zelfcontrole
opgetekend werden, vraagt hij uitleg omtrent de afwijkingen;

- hij controleert de opslagplaatsen en het type van verpakkingen;

- hij vergewist zich van de correctheid van de aanduidingen op de verpakkingen en op de
bijhorende documenten;

- hij controleert de bijsturingen ten gevolge van eventuele sancties.

8.2.1.2. In geval van een kwaliteitssysteemcertificaat afgeleverd door een
certificeringsinstelling erkend door BELCERT of EA.

Indien de producent beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem overeenkomstig de
reeks ISO 9000 normen, beperkt de controle-instelling het aantal bezoeken tot 2 per jaar, met
uitzondering van het eerste jaar waarvoor 4 bezoeken voorzien zijn.

Deze regel geldt voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn :

- het gecertificeerd kwaliteitssysteem moet het productieproces omvatten van het (de)
product(en) vervat in de technische goedkeuring;

- de productiecontrole (zelfcontrole) in het kader van het kwaliteitssysteem moet uitgevoerd
worden overeenkomstig de bepalingen van de technische goedkeuring en dit zowel voor
wat de aard van de proeven en de opgelegde criteria als voor wat hun frequentie betreft;

- de instelling die het certificaat verleend heeft, moet erkend zijn door BELCERT of de EA
(Europese coöperatie voor accreditatie);

- de BUtgb moet op de hoogte gebracht worden van het gedeelte van de toezichtsaudits
betreffende het (de) product(en) die vallen onder de goedkeuring;
Aan de hand van deze informatie moet kunnen nagegaan worden of de zelfcontrole
beantwoordt aan de voorschriften opgenomen in de "Overeenkomst van Technische
Goedkeuring met Certificaat", Doc. A/G 35;
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- geen enkele non-conformiteit werd vastgesteld tijdens het voorbije jaar.

Indien de technische goedkeuring aangevraagd wordt door een producent die het ISO-
certificaat behaalt tijdens de onderzoeksperiode of gedurende de geldigheidsperiode van de
goedkeuring, worden door de controle-instelling 4 bezoeken afgelegd en dit tijdens de 2 eerste
jaren volgend op de toekenning van het certificaat.

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

8.2.2. Bijkomend nazicht in het geval dat bepaalde proeven van de zelfcontrole in een
extern laboratorium worden uitgevoerd.

In het geval dat bepaalde proeven van de zelfcontrole door de producent worden toevertrouwd
aan een extern laboratorium dat niet erkend is door het MVI of Beltest, voert de controle-
instelling bijkomende bezoeken uit bij dat laboratorium en dit met dezelfde frequenties als bij
de producent. Bij elk bezoek voert de afgevaardigde van de controle-instelling de opdrachten
uit die hieronder worden opgesomd. Deze lijst is niet beperkend :

- hij is aanwezig bij de uitvoering van metingen en controleproeven uitgevoerd op het (de)
product(en) die het voorwerp van een aTg uitmaken;

- hij ziet na of de procedures correct worden toegepast en evalueert de bekomen uitslagen; de
evaluatie van de uitlagenen slaat op hun overeenkomstigheid in vergelijking met de interne
criteria; indien de bekomen uitslagen niet vergelijkbaar zijn met deze opgetekend tijdens de
zelfcontrole vraagt hij uitleg omtrent de afwijkingen.

8.2.3. Lijst en frequentie van de proeven ingevolge externe controle

De controle-instelling laat 2 maal per jaar monsters nemen bij de producent om de
identificatieproeven van tabel IV uit te voeren op kosten van de producent en volgens de
proefmethoden beschreven in § 6.

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

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

Met uitzondering van de hiervoor vermelde andersluidende bepalingen, zijn de proefmethodes
voor de zelfcontrole en de externe controle, de eisen en de toegelaten afwijkingen op de
nominale waarde, beschreven in hoofdstuk 4 van deze goedkeuringsleidraad.  Indien dit niet
geval is, zal een correlatie opgesteld worden tussen de interne methoden en de gespecificeerde
methoden. Die bepaling gebeurt op basis van éénzelfde lot
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8.3.1. Beoordeling van de industriële zelfcontrole

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

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

Indien één van de twee uitslagen niet conform is, noteert hij het lot in het register van niet-
conforme loten en verwijdert of declasseert hij het volgens de geldende regels.

8.3.2. Beoordeling van de externe controle

Indien de uitslagen van de proeven uitgevoerd in een extern laboratorium of uitgevoerd bij de
producent in aanwezigheid van de controle-instelling niet voldoen, vraagt de controle-
instelling uitleg aan de producent. De controle-instelling kan ook één of meer bijkomende
proeven laten uitvoeren in akkoord van de producent en op kosten van deze laatste.  Deze
proeven worden uitgevoerd op het betwiste monster en op minstens één ander monster
genomen bij de producent door de controle-instelling.

Als geen afdoende verklaring kan gevonden worden voor de non-conformiteit, onderzoekt het
uitvoerend bureau dit geval. Dit bureau kan aan de gespecialiseerde groep voorstellen de
technische goedkeuring voor een bepaalde periode te schorsen 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
eventueel kwaliteitssysteem van de producent, en de toe te passen procedure zal deze zijn
voor een producent zonder kwaliteitssysteemcertificaat.
(Zie artikel 14 van het algemeen reglement AG7).

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

9. Inhoud van de technische goedkeuring.

De technische goedkeuring is als volgt gestructureerd :

§ 1 Onderwerp

Dit hoofdstuk beschrijft de verf en haar toepassingsgebieden:

- toepassingstemperatuur;
- klassen van dragers waarop de verf mag aangebracht worden.
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§ 2 Materialen

Dit hoofdstuk zal de verf beschrijven :

- nominale drogelaagdikte en verbruik;
- desgevallend, de componenten en de mengverhouding van de componenten;
- de aanbieding van de producten.

§ 3 Beknopte beschrijving van de productie en de commercialisatie

§ 4 Verwerking

§ 5 Proefuitslagen

De technische goedkeuring vermeldt de uitslagen van de proeven in verband met de vereisten
met uitzondering van de uitslagen van de identificatieproeven.

§ 6 Verpakking

De technische goedkeuring omschrijft :

- het type en het gewicht van de verpakkingen;
- het merken van de verpakkingen;
- de stockeringsvoorwaarden.

10.  Verloop van de technische goedkeuringsprocedure

In het algemeen verloopt de technische goedkeuringsprocedure als volgt :

- verzending van de aanvraag tot goedkeuring aan de DGV met gebruik van het formulier
A/G1 van de BUtgb;

- voorafgaande studie over de ontvankelijkheid van de aanvraag;

- aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau;

- opstelling van het proevenprogramma door de verslaggever, op basis van de
goedkeuringsleidraad voor de technische goedkeuringen  op de toepassingsgebieden
beoogd door de aanvrager (zie hoofdstuk 8, § 1) en van andere eventuele eigenschappen die
niet voorzien zijn in de leidraad;

- voorstel en bespreking van het proevenprogramma in het uitvoerend bureau en eventuele
oppuntstelling met de aanvrager;

- bezoek van de verslaggever aan de producerende fabriek om kennis te nemen van de
productiewijze en van de aard van de productiecontroles;
nemen van monsters voor de proeven;
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een deel van de proefmonsters wordt aan de producent bezorgd om het geheel van de
proeven van de zelfcontrole uit te voeren;

- uitvoering van proeven in een extern laboratorium gekozen in overleg met de aanvrager en
erkend door de BUtgb;

- indien de technische goedkeuring gevraagd wordt voor meerdere producten, worden de
proeven in het extern laboratorium uitgevoerd op elk product;

- beoordeling van de uitslagen door het uitvoerend bureau;

- opstelling van een controle-overeenkomst;

- voorstel van een ontwerp-ATG aan het uitvoerend bureau en vervolgens aan de
gespecialiseerde groep.

11.  Bijkomende proeven

Tijdens het onderzoek van de technische goedkeuringsprocedure, laat de Administratie op
haar kosten de volgende bijkomende proeven uitvoeren :

1. Meten van de hechting van de verf conform de norm NBN EN 24624- op volgende
proefstukken :
. proefstukken blootgesteld aan UV-straling (voor en na de proef)
. proefstukken blootgesteld aan vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten (voor

en na de proef).

De ronde beproefde oppervlakte heeft een diameter van 50 mm en is geïsoleerd door
insnijding van de film tot op de drager. Men noteert de breukspanning en het type van
breuk.

Per type van proefstuk worden drie metingen uitgevoerd.  De proeven in ongeschonden
toestand worden uitgevoerd op proefstukken die gedurende 28 dagen bewaard werden bij
(23 ± 2) °C en (50 ± 5) % relatieve vochtigheid. De proeven na veroudering worden
uitgevoerd na 24h bewaring bij (23 ± 2) °C en (50 ± 5) % relatieve vochtigheid.

2. Weerstand tegen afschuring : Taber slijtageproef.  De proef wordt uitgevoerd op een drager
van de klasse I zoals beschreven in de norm ISO 7784-2.
Er wordt gebruik gemaakt van slijpstenen CS10, elk belast met een gewicht van 1000 g;
het gewichtsverlies tussen 500 en 1500 omwentelingen wordt vastgesteld.

In het geval dat een abnormaal hechtingsverlies wordt vastgesteld na veroudering (> 30 % van
de initiële waarde), en bij ontstentenis van een technische verantwoording vanwege de
producent, levert de Administratie een negatief advies af t.o.v. het voorstel van technische
goedkeuring van de verf.
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Tabel VI - Dauwpunten
________________________

Temperatuur
van de lucht

Dauwpunt in ° C voor een relatieve vochtigheid van

(°C)
30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %

30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1

29 9,7 12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1

28 8,8 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1

27 8,0 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1

26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1

25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1

24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1

23 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2

22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2

21 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2

20 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2

19 1,0 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2

18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2

17 - 0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2

16 - 1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2

15 - 2,2 - 0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2

14 - 2,9 - 1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2

13 - 3,7 - 1,9 - 0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2

12 - 4,5 - 2,6 - 1,0 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2

11 - 5,2 - 3,4 - 1,8 - 0,4 1,0 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2

10 - 6,0 - 4,2 - 2,6 - 1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2
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