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1 Voorwerp 

Onderhavige leidraad heeft als doel het toepassen van de NBN EN 1824 "Wegmarkeringsproducten – 
Beproevingen op de weg". 

2 Terminologie 

2.1 Aanvrager 

Juridische entiteit die de technische goedkeuring ATG aanvraagt voor één of meer systemen en die zich 
verbindt voor de beheersing van de kwaliteit hiervan. De aanvrager kan onder andere zijn : een 
markeerfirma of een fabrikant van wegmarkeringsproducten. 

2.2 Systeem 

Combinatie van een bepaald markeringsproduct, bepaalde nabestrooiingsmiddelen (glasparels en/of 
stroefmakende middelen), aangebracht in een bepaalde dosering, met bepaalde methodes. 

2.3 Referentiemarkeringssysteem 

Markeringssysteem ingesloten bij elke proefsessie, om de continuïteit van de proeven te bevorderen. 

2.4 Technische specificatie van de aanbrenging 

De technische specificatie beschrijft: 
 
- de voorbereidingsmethode van het markeringsproduct; 
- de dosering van het markeringsproduct (en de eventuele daaraan verbonden kleef - en 

impregnatieproducten); 
- het aanbrengingschema (bijvoorbeeld vlak. of een zeker type profiel); 
- de aanbrengingmethode(s); 
- het aanbrengingmateriaal. 
 
Desgevallend slaat de technische specificatie ook op de nabestrooiïngsmiddelen. 

2.5 Blok 

Geheel van markeringen van éénzelfde markeringssysteem, dat de meetzones bevat die overeenstemmen 
met verschillende rijklassen. 

2.6 Meetkolom 

In de lengte lopende strook van de rijweg, die overeenstemt met een rijklas (zie tabel 1 van NBN EN 1824) 
voor een aantal volledige climatische cycli (1, 2 of 3 jaren). De middellijn van de markeringen liggen op de 
middellijnen van de meetkolommen. 

3 Toepassingsgebied 

 
De markeringssystemen waarvoor onmiddellijk een aanvraag kan worden ingediend voor homologatie zijn 
deze waarvan de relevante onderdelen voldoen aan de eisen van de leidraden G0023 voor de wegenverven, 
G0024 voor de thermoplasten, G0028 voor de koudplasten en G0029 voor de voorgevormde stroken (in 
voorbereiding) alsook aan de eisen van de norm NBN EN 1423 (+/A1) en de PTV 881 voor de 
nabestrooiingsmiddelen en de norm NBN EN 1424 (+/A1) en de PTV 882 voor de mengparels. 
 
NOTA   Sinds 1 mei 2005 is de CE-markering verplicht voor glasparels en stroefmakende middelen voor nabestrooiing.  
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De gecertificeerde producten worden enkel onderworpen aan de identificatieproeven (zie hierna).  
 
De conformiteit aan de eisen van de relevante goedkeuringsleidraden moet aangetoond worden door middel 
van proeven, op kosten van de aanvrager, indien de producten niet ATG/BENOR zijn, of indien de resultaten 
op de identificatieproeven niet overeenstemmen met de waardes opgenomen in het goedkeuringsdossier. 
 
De bekomen resultaten tijdens de beproevingen kunnen ook eveneens gebruikt worden op wegen op basis 
van cementbeton, als de producten voldoen aan de eisen voor dragers van het type II (zie de 
goedkeuringsleidraden G0023, G0024, G0028 en G0029). 
 

4 Kwaliteitsregels 

- De wegproef leidt tot een classificatie van het markeringssysteem gebaseerd op de duurzaamheid van de 
performanties van het systeem (luminantie coëfficiënt onder diffuse verlichting Qd, luminantie coëfficiënt 
door retroreflectie RL bij droog weer, bij vochtig weer en/of bij regen weer, kleur en luminantiefactor ß, 
stroefheid SRT, slijtgraad) tegenover klimatische invloeden en wielovergangen. 

 De duurzaamheid tegen wielovergangen wordt uitgedrukt in rijklassen, zoals beschreven in 7.2.1 van de 
NBN EN 1824. 

 De duurzaamheid tegen klimatische invloeden wordt uitgedrukt in het aantal jaren blootstelling. 
 De performantieklassen zijn beschreven in 4 van de NBN EN 1436. 
 
- De resultaten op de identificatieproeven moeten aan de eisen voldoen, opgenomen in het dossier van de 

technische goedkeuring. 

5 Beschrijving van de werken 

Het markeringssysteem dient aangebracht te worden zoals beschreven in de ATG. 

6 Beschrijving van de proeven 

6.1 Proefvak 

6.1.1 Geografische situatie 

De door de BUtgb gekozen proeflocatie bevindt zich in België op de gewestweg N63 "Luik – Marche-en-
Famenne" (Waals Gewest – Provincie Namen) tussen de kilometerpunten Km 46 en Km 47, ter hoogte van 
Baillonville (te specifiëren). De lengte bedraagt ongeveer 800 m. 
 
De locatie is vrij van bochten en aanliggende vegetatie. De weg bestaat uit 2 maal 2 rijstroken met een 
middenberm in beton. De twee rijrichtingen zijn bruikbaar voor de aanbrenging van systemen. De heden 
gekozen richting is de richting Marche – Luik. 
 
Aan beide kanten werd een vluchtstrook aangelegd, met een lengte van 400 m. 

6.1.2 Weerkundige omstandigheden 

De registratie van de weerkundige omstandigheden van de locatie wordt uitgevoerd in het weerstation van 
Hollogne, wat betreft : 
 
- maandelijks overzicht van de minimale en maximale gemiddelde dagtemperaturen; 
- maandelijks overzicht van de cumulatieve neerslag (mm water); 
- maandelijks overzicht van het aantal uren zonneschijn. 
 
Het overzicht van de periodes wanneer dooizout wordt gestrooid en passages van sneeuwruimers wordt 
uitgevoerd door de wegendienst van Sinsin. 
 
Deze informatie wordt verzameld in het weerrapport, dat de periode van de wegproef dekt. 
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6.1.3 Verkeersgerelateerde omstandigheden 

In 2007 is de verkeersintensiteit van de orde van 5500 voertuigen per dag op de eerste strook, in de richting 
Marche-en-Famenne naar Luik, met ongeveer 11 % vrachtwagens. 

6.1.4 Omstandigheden in verband met het wegdek 

Het wegdek is een bitumineuze verharding van het type “RMD” (dunne verharding met discontinu skelet) met 
zandsteengranulaten. 
 
NOTA   In 2007, bedraagt de gemiddelde diepte van de textuur, gemeten volgens de NBN EN 13036-1, 0,83 mm (0,94 mm in het 
midden van de rijstrook, en 0,72 mm in de zone van maximale slijtage door het verkeer). 
En 2007 is de stroefheid (SRT waarde) van het wegdek begrepen tussen 68 en 73. 

6.1.5 Aanbrengingsschema 

De markeringsproducten worden aangebracht in lijnen die parallel lopen met de rijbaan (longitudinaal), zoals 
beschreven in 5.2.3 van de NBN EN 1824. 
 
Het voorzien aantal kolommen bedraagt 9. 
 
De breedte van de markeringen bedraagt 0,15 m; de lengte bedraagt 3 m. 
 
De ruimte tussen de blokken (geheel van 9 parallelle lijnen van een zelfde systeem) van één aanvrager 
bedraagt 2 m. De ruimte tussen de blokken van twee verschillende aanvragers bedraagt 5 m. 
 
De liggingen van de kolommen stemmen overeen met verschillende rijklassen. 

6.1.6 Meting van het aantal wielovergangen en van het percentage vrachtwagens 

Het verkeer wordt gemeten met behulp van een pijpteller. 
 
Het principe bestaat erin twee pijptellers, met een bepaalde tussenafstand, loodrecht op de rijrichting van de 
weg te plaatsen. Het tijdsinterval tussen de 1ste en 2de pijpteller bij de overgang van de eerste as van een 
voertuig laat toe de snelheid van het voertuig te bepalen. De tijden gemeten tussen de impulsies van de 
opeenvolgende assen laten toe de categorie van het voertuig te bepalen. 
 
De transversale positie van de wielen van de voertuigen wordt bepaald door de overgang van de wielen op 
een derde pijpteller geplaatst volgens een bepaalde hoek met de rijrichting van het verkeer en door middel 
van driehoeksmeting. 

6.2 Aanbrenging 

6.2.1 Periodes van aanbrenging 

De aanbrenging heeft plaats elke 2 jaar (eventueel elk jaar voor de eerste sessies).  

6.2.2 Aanbrengingvoorwaarden 

De aanbrengingvoorwaarden zijn voldaan als: 
 
- het wegdekoppervlak droog blijkt en er geen dauwvorming is (de temperatuur van het wegdekoppervlak 

is minstens 3 °C boven het dauwpunt) 
- de temperatuur van het wegdekoppervlak tussen 10 °C en 50 °C ligt 
- de windsnelheid niet hoger is dan 10 m.s-1

. 

6.2.3 Aanbrenging van het markeringssysteem 

Het is aangewezen om, in de mate van het mogelijke, bij de aanbrenging, een motorisch markeringstoestel 
te gebruiken en de nabestrooïingsmiddelen mechanisch aan te brengen. 
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De markeringen worden aangebracht op de meetkolommen in dezelfde richting dan het wegverkeer (dus, in 
de richting Marche-en-Famenne - Luik), door de aanvrager of de onderneming gemandateerd door de 
aanvrager, zoals beschreven in de technische specificatie voor het aanbrengen. 
 
De etikettering van de gebruikte producten moet aan de eisen van de goedkeuringsleidraden voldoen.  
In het bijzonder moet het lotnummer aangegeven worden. 

6.2.4 Controle op de doseringen 

De controle op de doseringen voor aanbrenging worden bepaald zoals beschreven in bijlage C3 van de NBN 
EN 1824. 
 
Het toezicht op het aanbrengen gebeurt zoals beschreven in bijlage C4 van de NBN EN 1824. 
 
De gemiddelde aangebrachte doseringen mogen niet meer dan -5%/+10 % afwijken van de waardes 
opgenomen in de technische specificatie van het aanbrengen. De individuele waardes mogen niet meer dan 
10 % van het bekomen gemiddelde afwijken. De bepaling van deze doseringen gebeurt met nauwkeurigheid 
binnen de twee volgende dag na het aanbrengen. 
 
De aanvrager wordt onmiddellijk gewaarschuwd indien de afwijking de grenswaarden overschrijdt. 

6.2.5 Beproeving van het markeringstoestel en op punt stelling van de doseringen 

De bepaling van de doseringen om de juiste regeling van het markeringstoestel te bekomen en de 
herhaalbaarheid van de dosering te bepalen is alleen maar voorzien op expliciete aanvraag van de 
aanbrenger.  
 
De snelheid van de machine wordt voorafgaand gemeten op een afstand van 5 meter met een chronometer, 
tijdens 3 opeenvolgende doorgangen zonder aanbrengen. 
 
Deze snelheid wordt eveneens gemeten tijdens het aanbrengen van het systeem. 

6.2.6 Meting van de droogtijd en de weeromstandigheden 

De richtlijnen in 6.4.2 van de NBN EN 1824 zijn van toepassing. 

6.2.7 Heropenstelling van het verkeer 

De heropenstelling van de rijweg aan het verkeer gebeurt ten laatste op het einde van de dag; tussen de 
laatste aanbrenging en de openstelling van het ve rkeer verloopt maximaal 1 uur. 
 
Indien sommige producten een langere droogtijd hebben, dient de aanvrager daarmee rekening te houden in 
zijn planning. 

6.2.8 Staalnames 

Stalen van de gebruikte producten worden genomen tijdens de aanbrenging zoals beschreven in NBN EN 
13459 "Wegmarkeringsproducten - Kwaliteitscontrole - Deel 1 : Staalname van stock en proeven", om de 
identificatieproeven uit te voeren zoals beschreven in de goedkeuringsleidraden. 
 
NOTA   Tabel 1 hieronder geeft de minimum hoeveelheden monsternemingen. 
 

Tabel 1 - Minimum hoeveelheden te bemonsteren 

Product Minimumhoeveelheid 

Verven  5 x 1 liter 

Thermoplasten 8 kg 

Koudplasten 5 kg 

Voorgevormde  0.75 m² 

Producten voor nabestrooiing 1,5 kg 

Kleefmiddelen, aanhechtingslagen 3 kg 
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Voor multicomponenten-producten dienen de verschillende componenten bemonsterd te worden en niet de mengsels. De 
hoeveelheden te bemonsteren hangen af van de verhoudingen voor het mengsel, voorgeschreven door de fabrikant. 
 
 
De monsternemingen worden geïdentificeerd door een aangeparte etikettering, die tenminste volgende 
informaties geeft : 
 
- benaming van het product; 
- naam van de fabrikant; 
- lotnummer(s) en fabricatiedatum; 
- staalnameplaats, datum van de staalname; 
- naam van de monsternemer. 

6.3 Proeven 

6.3.1 Proeven op de weg 

Volgende proeven worden uitgevoerde op de meetzones : 
 
- luminantiecoëfficiënt onder diffuse verlichting Qd, volgens bijlage A van de NBN EN 1436; 
- luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RL bij droog weer, vochting weer en desgevallend regenweer, 

volgens bijlage B van de NBN EN 1436; 
- luminantiefactor ß en trichromatische getallen x en y volgens bijlage C van de NBN EN 1436; 
- stroefheid, volgens bijlage D van de NBN EN 1436; 
- slijtgraad, volgens bijlage G van de NBN EN 1824. 
 
Het aantal metingen op elke meetzone is bepaald in 7.3 van de NBN EN 1824. 
 
Indien mogelijk worden de proeven uitgevoerd kort na een regenperiode, om de invloed van de afzetting van 
atmosferische stof op dop de bekomen resultaten te beperken. 

6.3.1.1 Proeven in nieuwe staat 

De proeven in nieuwe staat gebeuren tussen 8 en 30 dagen na de aanbrenging. 
 
Deze proeven gebeuren op één meetzone, bij voorkeur daar waar het verkeer het grootst is. 

6.3.1.2 Proeven na veroudering 

De proeven na veroudering gebeuren na 1, desgevallend na 2 en 3 volledige climatische cycli. 

6.3.2 Identificatieproeven 

De identificatieproeven worden uitgevoerd op de stalen waarvan sprake in 6.2.8, in overeenstemming met 
met de relevante goedkeuringsleidraad. 

6.4 Testrapport 

Aan de gegevens opgenomen in 8 van de NBN EN 1824 dienen volgende gegevens toegevoegd te worden: 
 
- het lotnummer van de gebruikte producten; 
- de resultaten op de identificatieproeven van de gebruikte producten; 
- de resultaten bekomen op het referentiemarkeringssystem; 
- de datum en de hygrothermische omstandigheden tijdens de aanbrenging en tijdens de metingen, alsook 

de windsnelheid tijdens de aanbrenging; 
- de tijd tot de heropenstelling van het verkeer. 
 
Een eerste verslag wordt uitgegeven na de eerste volledige climatische cyclus. 
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7 VOORSTELLING VAN DE PRODUCTEN 

De voorschriften op de etiketten van de producten moeten conform zijn aan de eisen van de toe te passen 
leidraad [voorzien in hoofdstuk 7 van de leidraden G0023, G0024, G0028 en G0029 (in voorbereiding)]. 
 
Op de technische fiche van markeringsproducten (verf, thermoplast, koudplast) die een homologatie bezitten 
in combinatie met bepaalde nabestrooiingsmiddelen (parels en/of stroefmakende middelen) moet tevens de 
aard, van het nabestrooiingsmiddel, zijn dosering (g/m²) en de eventuele oppervlaktebehandeling van het 
bestaande oppervlak vermeld staan. 
 
 
8 KWALITEITSCONTROLE 
De individuele kwaliteitscontrole per product is deze die beschreven staat in de toe te passen 
goedkeuringsleidraden [voorzien in hoofdstuk 8 van de leidraden G0023, G0024, G0028 en G0029 (in 
voorbereiding)]. 

9 INHOUD VAN DE TECHNISCHE GOEDKEURING 

De technische goedkeuring heeft betrekking op één systeem. 
 
Ze is als volgt gestructureerd: 
 
§ 1 Voorwerp. 

Dit hoofdstuk beschrijft: 
- de onderdelen van het systeem (markeringsproduct en eventuele nabestrooiingsmiddelen) en hun 

respectievelijke toepassingshoeveelheden; 
- de verschillende performantie klassen verbonden aan het markeringssysteem; 
- de duurzaamheid van het markeringssysteem: rolklasse en aantal jaren blootstelling. 

 
§ 2 Verwerking. 

Dit hoofdstuk vermeldt de doseringen van de verschillende onderdelen van het systeem en het 
gebruikte materiaal voor elk van hen. 
 

§ 3 Proefresultaten. 
De technische goedkeuring bevat de resultaten van de proeven in verband met de algemene en 
specifieke eisen. 

10 VERLOOP VAN DE TECHNISCHE GOEDKEURINGSPROCEDURE 

In het algemeen verloopt de technische goedkeuring als volgt: 
 
- Verzending van de aanvraag tot goedkeuring aan de DGV met gebruik van het A/G1 formulier van de 

BUtgb. 
 
- Voorafgaande studie van de ontvankelijkheid van de aanvraag. 
 
- Aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau. 
 
- Onderzoek van de technische specificatie van de aanbrenging. 
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- Opstelling van het programma der proeven door de verslaggever (homologatiewerf op de weg), op basis 

van de technische leidraad, van de toepassingsgebieden beoogd door de aanvrager en van andere 
eventuele kenmerken die niet in de leidraad opgenomen zijn. 

 
- Voorstel en bespreking van de technische specificatie voor de aanbrenging en van het proeven-

programma binnen de schoot van het uitvoerend bureau en eventuele oppuntstelling met de aanvrager. 
 
- Uitvoering van de proeven. 
 
- Evaluatie van de resultaten door het uitvoerend bureau. 
 
- Voorlegging van het voorstel tot "ATG" aan het uitvoerend bureau en vervolgens aan de gespecialiseerde 

groep. 


