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1 Voorwerp 

Onderhavige leidraad bepaalt de technische eisen waaraan de koudplasten moeten voldoen (alleen voor de 
"niet-voorgevormde"). 
 
De koudplasten die het voorwerp uitmaken van de leidraad zijn bestemd om nabestrooid te worden met 
glasparels of met mengsels van glasparels en stroefmakende korrels, dit ten einde een markeringssysteem 
te vormen. 
 
De leidraad is gebaseerd op de hierna vermelde Europese normen: 
 
NBN EN 1436 Wegmarkeringsmaterialen -   

Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker. 
 
NBN EN 1871 Wegmarkeringsmaterialen -   

Fysische eigenschappen. 
 
NBN EN 12802 Wegmarkeringsmaterialen -   

Laboratoriummethoden voor identificatie. 
 
NBN EN 13212 Wegmarkeringsmaterialen -   

Eisen te stellen aan de productiecontrole. 
 
Overwegende dat tijdens het gebruik, een verlies aan nastrooiglasparels wordt verwacht (ingevolge slijtage, 
aftakeling van het bindmiddel, gebrek aan en/of terugval van de hechting tussen de glasparels en de 
koudplast), bevat de leidraad bijkomende eisen betreffende de stroefheid; omwille van de klimatologische 
omstandigheden in België, bevat de leidraad eveneens bijkomende eisen betreffende de weerstand tegen 
dooizouten. 

2 Terminologie 

2.1 Koudplast 

Markeringssubstantie gevormd door de chemische reactie van twee of meerdere componenten (minstens 
één verharder en één hoofdcomponent), waarvan geen solventen. De cohesive film wordt enkel via een 
chemisch proces gevormd na de mengeling van de componenten. Tijdens dit proces krijgt het vloeibare 
geheel een vaste vorm met duroplastische eigenschappen (definitie van de norm EN 1871: 2006). 
 
De koudplast wordt gekenmerkt door een toepassingshoeveelheid waarvan de minimale (desgevallend) en 
maximale waarden bepaald zijn door de fabrikant. 
 
Tijdelijke koudplasten maken geen deel uit van deze leidraad. 
 
We onderscheiden drie types koudplasten: 

• Vl-Vl: De componenten A (harsen, versnellers en andere componenten) en B (initiator van de 
polymerisatie) zijn allen onder vloeibare vorm. 

• Vl-V: De component A is vloeibaar, de component B vast. 
• Vl-P: De component A is vloeibaar, de component B onder de vorm van een coating op de 

glasparels (injectieparels of parels voor nabestrooiing). 
 

Een derde component C (katalysator) kan eventueel deel uitmaken van het systeem. 
 
We delen de koudplasten (niet -voorgevormd) in volgens de wijze van aanbrengen, namelijk: 

• De koudplasten aangebracht door verstuiving (spray) waarbij de laagdikte van het 
gepolymeriseerde aangebrachte product over het algemeen kleiner is dan 1 mm (tussen 400 en 700 
µm); 

• De koudplasten aangebracht door extrusie waarbij de laagdikte van het gepolymeriseerde 
aangebrachte product over het algemeen groter is dan 1,5 mm (tot 7 mm). Ze worden ook "massa" 
genoemd. De manueel aangebrachte koudplasten maken eveneens deel uit van deze categorie. 
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2.2 Glasparels 

Bolvormige en doorzichtige deeltjes bestemd om de nachtzichtbaarheid van wegmarkeringen te verzekeren 
door retroreflectie van de invallende lichtbundels van de voertuiglichten naar de bestuurder toe (definitie van 
NBN EN 1423: 1997). 
 
Men onderscheidt: 
 
- nastrooiparels in glas: deze producten worden meestal mechanisch op het markeringsproduct gestrooid 

juist na het aanbrengen van dit laatste op de weg. 
 
- mengparels in glas: deze producten worden vooraf in verven, thermoplastische materialen, 

koudplastische materialen en 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 van NBN EN 1424: 
1997); 

 
Nastrooiparels in glas moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 1423, NBN EN 1423/A1 en aan PTV 881. 
 
Mengparels in glas moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 1424, NBN EN 1424/A1 en aan PTV 882. 
 

2.3 Stroefmakend middel 

Harde korrels, van natuurlijke of kunstmatige herkomst, bestemd om de stroefheid van wegmarkeringen te 
verhogen (definitie van NBN EN 1423: 1997). 
 
De stroefmakende middelen en de mengsels van glasparels en stroefmakende middelen moeten 
beantwoorden aan de eisen van NBN EN 1423, NBN EN 1423/A1 en aan PTV 881. 
 

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 koudplast die voldoet aan 
onderhavige leidraad en uit nastrooiparels in glas of een mengsel van glasparels en stroefmakende 
middelen. 
 

2.5 Ondergrond (drager) 

De ondergrond waarop koudplasten worden aangebracht is gekenmerkt door: 
 
- de aard: cementbeton, asfalt of oude wegmarkering; 
- de textuur; 
- het vochtgehalte; 
- de temperatuur. 
 
NOTA De onderhavige leidraad slaat niet op de compatibiliteit van koudplasten met oude markeringsproducten. Desgevallend zal de 

compatibiliteit van de twee producten geval per geval moeten onderzocht worden. 

3 Toepassingsgebied 

Onderhavige goedkeuringsleidraad slaat op koudplasten 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. 
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4 Kwaliteitsregels 

4.1. Prestatie-eisen 

4.1.1. Trichromatische coördinaten x, y en luminantiefactor β 

De luminantiefactor β moet beantwoorden aan de specificaties opgenomen in Tabel 1. 
 

Tabel 1 - Luminantiefactor β 
 

Kleur Klasse  β 

Wit Klasse LF5 

Klasse LF6 

≥ 0,75 

≥ 0,80 

Geel Klasse LF1 

Klasse LF2 

≥ 0,40 

≥ 0,50 

 
De trichromatische coördinaten moeten zich bevinden in de zones van het kleurendiagram waarvan de 
hoekpunten vastgelegd worden door de coördinaten van Tabel 2. 
 

Tabel 2 - Trichromatische coördinaten x en y 
 

Hoekpunt n° 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). 
 

4.1.2 Houdbaarheid  

De graad van de koudplasten moet groter zijn of gelijk aan 3. 

(Proef van § 6.3). 
 

4.1.3 Stroefheid 

De SRT-waarde op een vochtig oppervlak moet groter dan of gelijk aan 50 zijn. 
 
(Proef van § 6.4). 
 
NOTA     Wanneer een product niet voldoet aan de stroefheidseisen, kan de technische goedkeuring van het product toch nog worden 
verkregen; in dit geval is het gebruik van glasparels voor nabestrooiing en/of stroefmakende middelen verplicht te combineren met de 
aanbrenging van het product opdat het markeringssysteem zou voldoen aan de stroefheidseisen.  
Deze gebruiksvoorwaarde staat vermeld op de eerste pagina van de ATG onder de titel "Voorwerp". 
 
Indien gewenst door de fabrikant, kan de stroefheid gemeten worden van het product, aangebracht met nastrooiparels en/of 
stroefmakende middelen (volgens de voorgestelde dosering). Deze stroefheidwaarde wordt dan informatief in de ATG opgenomen. 
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4.1.4 Pot-life  

De pot-life na samenvoeging van de componenten (in minuten) wordt opgenomen ter informatie voor de 

gebruiker. De proef zal uitgevoerd worden door de fabrikant die de informatie bezorgd aan de BUtgb. 

 

4.1.5 Fijnheid  

De fijnheid van koudplasten, aangebracht d.m.v. verstuiving, wordt opgenomen ter informatie voor de 

gebruiker en bepaalt het te gebruiken type markeringstoestel. 

4.2 Duurzaamheidseisen 

4.2.1 Weerstand tegen vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten 

Na 20 cycli 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 foto's vóór en 
na veroudering. (Proef van § 6.5). 
 
 
4.2.2 Hechting voor en na vorst-dooi cycli 

De hechtingsproeven worden uitgevoerd op de proefstukken die de vorst-dooi cycli ondergaan met 
onderdompeling in dooizouten, voor en na deze proef.  
Zowel de gemiddelde waarde als de individuele waardes na de vorst-dooi cycli moeten minstens 80 % 
bedragen van de waardes voor de vorst-dooi cycli. (Proef van § 6.7). 
 

4.2.3 Weerstand tegen ultraviolette straling 

a) Het verschil tussen de luminantiefactoren β moet kleiner of gelijk aan 0,05 zijn. 
 
b) De trichromatische coördinaten moeten deze zijn, aangeduid in Tabel 2. 
 
(Proef van § 6.8). 
 

4.3 Samenstellingseisen 

De gepolymeriseerde koudplast moet beantwoorden aan de eisen van Tabel 3. 
 

 
Tabel 3 – Samenstellingseisen 

 

Samenstellingseisen Spray Extrusie en manuele 
aanbrenging 

Proeven van § 

Titaandioxidegehalte (*) ≥ 10 % ≥ 8 % 6.9 

Glasparelgehalte               /          (**) ≥ 15 % 6.10 

Bindmiddelgehalte ≥  15 % ≥ 16 % 6.11 
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De percentages zijn uitgedrukt in gewicht van de koudplast. 
 
 (*) voor de witte koudplasten 
 (**) in het geval van injectieparels met een coating als verharder, bepaalt de fabrikant het glasparelgehalte van het 

afgewerkte product. 
 

 
 

4.4 Identificatie-eisen 

Identificatie van een koudplast is nodig om achteraf door een beperkte reeks van proeven na te gaan of het 
vervaardigde en/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 4. 
 
Evenwel moet men er zich van vergewissen dat de waarden binnen de toegelaten tolerantiegrenzen 
beantwoorden aan de eisen van Tabel 3. 
 
 

Tabel 4 - Identificatie-eisen 
 

Identificatie-eisen Proeven van § 

Volumemassa bij 25 °C (kg/l) ± 0,1 6.12 

Bindmiddelgehalte (%) ± 3 6.11 

Identificatie van het bindmiddel 

De belangrijkste 
absorptiebanden moeten qua 
positie en relatieve intensiteit 

overeenstemmen 

6.13 

Gehalte aan pigmenten en 
anorganische stoffen (%) 

± 3 6.14 

Identificatie van het pigment en van 
de anorganische stoffen 

De belangrijkste 
absorptiebanden moeten qua 
positie en relatieve intensiteit 

overeenstemmen 
6.15 

Titaandioxidegehalte (%) ± 10 %(1) 6.9 

Glasparelgehalte (%) ± 3 6.10 

Hechtingsprimer  

Volumemassa bij 25 °C (kg/l) ± 3 % (1) 6.12 

Drogestofgehalte ± 5 % (1) 6.16 

Identificatie van het bindmiddel 
De belangrijkste 

absorptiebanden moeten qua 
positie en relatieve intensiteit 

overeenstemmen 
6.13 

Het betreft gewichtsprocenten. 
(1) De waarden zijn uitgedrukt in percenten van de referentiewaarde. 
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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 bezitten die kleiner is dan 5 % van de vermelde inhoud. 
 
(Proef van § 6.17). 
 

5 Beschrijving van de werken 

5.1 Kenmerken van het wegdekoppervlak 

Het wegdek oppervlak moet proper zijn en vrij van stof, 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. 
 
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 geen 60 % 
overschrijden van zijn verzadigingsgraad aan water (voor courant hydraulisch beton vertegenwoordigd dit ± 
5 %, gemeten door droging). 
 
NOTA   Het is aanbevolen het vochtgehalte van het beton vòòr de applicatie te meten met behulp van sondes of andere geschikte 
technieken.  
 

5.2 Toepassingsvoorwaarden 

De toepassing van een markeringsproduct (dosering, verbruik, minimale en maximale temperaturen van het 
product en de techniek van het nabestrooien) vindt plaats zoals beschreven in de ATG. 
 
De temperatuur van zowel de lucht als van de drager en het product moet het dauwpunt met 3°C 
overschrijden (zie Tabel 5 in bijlage). 
 
NOTA : Deze toestand kan in praktijk moeilijk realiseerbaar zijn in het begin van de dag. In dat geval, en voor zover een 
temperatuursverhoging w ordt verwacht in de loop van de dag, zonder toename van de bewolking, mogen de werken aanvatten van 
zodra de temperatuur van de drager 1°C boven het dauwpunt ligt. 

6 Beschrijving van de werken 

6.1 Voorbereiding van de proefstukken 

6.1.1 Klassen van dragers 

De volgende klassen van dragers worden, in overeenstemming met de onder § 3 beschouwde klassen, 
vastgelegd: 
 
- Klasse I: 

 
• platen met een minimum dikte van 5 mm genomen uit vezelplaten overeenkomstig § 3 van de ISO 

1514 en met een volumemassa > 0.80 kg/l. 
 
• meerdere lagen B70/100 bitumen, in tolueen verdund tot 50 %, worden aangebracht met de borstel 

totdat de aangebrachte droge hoeveelheid 50 g/cm² bedraagt. 
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• de platen worden vervolgens verouderd gedurende 72 h bij een temperatuur van (45 ± 2,5) °C in een 
geventileerde droogoven, vervolgens tenminste gedurende 12 h bij (23 ± 2) °C vooraleer bestreken te 
worden. 

 
NOTA   De aldus vervaardigde platen beantwoorden aan de platendragers van bijlage C van de NBN EN 1871: "Proefmethode 
van de weerstand tegen doorbloeden ". 

 
- Klasse II: platen met een dikte van 40 mm in beton type MC (0,40) van de norm NBN EN 1766: 

"Producten en systemen voor de bescherming en de reparatie van betonconstructies – Proefmethodes – 
Referentiebeton voor beproevingen".   
Het oppervl ak van de platen is glad. 

6.1.2 Voorbereiding van de proefstukken 

De proefstukken worden vervaardigd bij (23 ± 2) °C en (50 ± 5) % relatieve vochtigheid.  
 
De koudplast wordt aangebracht op de dragers voorzien in 6.1.1 in een door de fabrikant voorgestelde 
nominale laagdikte, ofwel in het proeflaboratorium, ofwel bij de fabrikant indien de aanbrenging een 
bijzonder apparaat genoodzaakt dat niet bij het laboratorium beschikbaar is.  
  
De koudplast wordt, ofwel bij de fabrikant onder toezicht van de BUtgb, ofwel in het proeflaboratorium, 
aangebracht op de dragers voorzien in 6.1.1 volgens de voorschriften van de fabrikant, in een door de 
fabrikant voorgestelde nominale laagdikte. 
 
De temperatuur van het product tijdens de aanbrenging is deze bepaald door de producent. 
 
Voor de proeven van de stroefheid (6.4), de weerstand tegen vorst-dooicycli met onderdompeling in 
dooizouten (6.6) en de weerstand tegen ultraviolette straling (6.8) wordt het product aangebracht in een 
laagdikte voorgeschreven door de fabrikant. 
 
Indien de fabrikant een hechtingsprimer voorschrijft, worden de proefstukken voor de proeven van de 
weerstand tegen vorst-dooicycli met onderdompeling in dooizouten (6.6) en de weerstand tegen ultraviolette 
straling (6.8), volgens de richtlijnen van de fabrikant (toepassingshoeveelheid, tijd tussen aanbrenging 
primer en aanbrenging koudplast), vervaardigd met aanbrenging van deze hechtingsprimer. 
 
In het geval dat deze hechtingsprimer enkel voorzien wordt voor één van de klassen van dragers, worden 
enkel de proefstukken van de betreffende klasse vervaardigd met aanbrenging van de primer. 
 
In het geval dat het gebruik van een hechtingsprimer afhankelijk is van de staat van de drager, worden er 
dubbel zoveel proefstukken vervaardigd (met en zonder hechtingsprimer). 
 

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. 
 

6.2 Bepaling van de trichromatische coördinaten en de luminantiefactor β 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage A van de norm NBN EN 1871 voor koudplasten. 
 
Het product wordt aangebracht op een drager van Klasse I en niet op aluminium platen, zoals beschreven in 
de norm. 
 

6.3 Houdbaarheid 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage B (C) van de norm NBN EN 1871 (2006). 
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6.4 Stroefheid 

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

6.5 Fijnheid 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 1524 “Verven en vernissen – Bepaling 
van de fijnheid”.  We gebruiken het instrument met een diepte van 0 tot 100 µm (wat overeenstemt met een 
fijnheid van 0 tot 8).  
 

6.6 Weerstand tegen vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten 

De proef wordt uitgevoerd op de koudplast aangebracht op een drager van de klasse II, zoals beschreven in de 
norm NBN EN 13687-1: "Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van betonconstructies - 
Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 1: Afwisselend vriezen en dooien met 
onderdompeling in dooizouten". 
 
De proefplaten worden onderworpen aan 20 cycli. 
 

6.7 Hechting 

Voor en na de proef wordt de hechting van de koudplast gemeten zoals beschreven in NBN EN ISO 4624 op 
de proefstukken die de vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten ondergaan. 
 
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. 
 

6.8 Weerstand tegen ultraviolette straling 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ISO 4892-3, gedurende 250 h (lamp van type II, 
blootstellingcycli van UV-straling bij (60 ± 2) °C gedurende 8 h, en condensatiecycli bij  
(50 ± 2) °C gedurende 4 h. 
De proef wordt uitgevoerd op de koudplast aangebracht op een drager van de klasse I. Het materiaal moet 
worden aangebracht in de door de fabrikant aanbevolen laagdikte. 
 
Na de proeven worden de luminantiefactor en de trichromatische coördinaten gemeten zoals beschreven in 
bijlage A van NBN EN 1871. 
 

6.9 Titaandioxidegehalte 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage C (D) van NBN EN 12802 (2006). 
 

6.10 Glasparelgehalte 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage H (E) van NBN EN 12802 (2006). 
 

6.11 Bindmiddelgehalte 

Het bindmiddelgehalte wordt gemeten zoals beschreven in bijlage G (B) van NBN EN 12802 (2006). 
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6.12 Volumemassa  van de koudplast en de hechtingsprimer 

De volumemassa bij 25 °C wordt gemeten zoals beschreven in NBN EN ISO 2811-1 (voor de vloeibare 
componenten) of in NBN EN ISO 2811-2 (voor de vaste componenten). 
 

6.13 Identificatie van het bindmiddel van de koudplast en van de hechtingsprimer 

Het bindmiddel wordt geïdentificeerd zoals beschreven in bijlage D (B) van NBN EN 12802 (2006). 

6.14 Gehalte aan pigmenten en anorganische stoffen 

Het gehalte aan pigment en anorganische stoffen wordt berekend vertrekkende van het bindmiddelgehalte 
(gehalte aan pigment en anorganische stoffen = 100 % - bindmiddelgehalte). 
 

6.15 Identificatie van het pigment en de anorganische stoffen 

Het pigment en de anorganisch stoffen worden geïdentificeerd zoals beschreven in bijlage E (C) van NBN 
EN 12802 (2006). 
 

6.16 Droge stofgehalte 

Het droge stofgehalte van de hechtingsprimer wordt gemeten zoals beschreven in NBN EN ISO 3251 (1g bij 
105°C). 
 

6.17 Inhoud van de verpakkingen 

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

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 moeten de etiketten verwijzen naar een duidelijke 
geïdentificeerd technische fiche die aan de aanbrenger 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 verhoudingen van de bestanddelen van het mengsel; 
- in geval van systemen samengesteld uit meerdere componenten, het verbod om de componenten te 

splitsen; 
- naam en adres van leverancier of fabrikant, of het fabrieksmerk; 
- de toe te passen dosering; 
- de inhoud; 
- de toepassingswijze (toepassingsmiddelen); 
- het fabricagenummer; 
- de fabricagedatum; 
- vermeldingen over ontvlambaarheid, giftigheid en milieuzorg, volgens de gangbare regelgeving; 
- vermeldingen over 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, in voorkomend geval; 
- het ATG-logo, in voorkomend geval. 
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8 Kwaliteitscontrole 

INLEIDING 
 
Een product kan maar het voorwerp van een technische goedkeuring met certificatie uitmaken indien zijn 
vervaardiging onderworpen is aan een zelfcontrole door de fabrikant en een externe controle door een 
onafhankelijk organisme dat erkend is door de organen van de BUtgb. 
 
De voorwaarden betreffende de controle worden hierna beschreven. 
 

8.1 Zelfcontrole in de producerende fabriek 

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 fabrikant aangepast worden mits 
rechtvaardiging van zijnentwege. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het uitvoerend bureau. 
 

8.1.1 Algemeenheden 

De drie volgende voorwaarden dienen vervuld: 
 
- de fabrikant controleert en registreert de grondstoffen bij ingangscontrole; 
- de verschillende stappen in het productieproces die een invloed hebben op de kwaliteit van de 

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

beantwoorden aan de technische goedkeuringseisen. 
 

8.1.2 Ontvangst van grondstoffen en bestanddelen 

Alle technische gegevens betreffende de geleverde grondstoffen, of deze gegevens nu afkomstig zijn van 
een leverancier of het gevolg zijn van een industriële controle van de kant van de fabrikant, 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. 
 
- Organische grondstoffen (bindmiddel, weekmaker...): 

volumemassa; 
proef kenmerkend voor de functie; 
viscositeit. 

 
- Minerale grondstoffen: 

korrelverdeling; 
aard; 
vochtgehalte. 
 

8.1.3 Controle tijdens het fabriceren 

De fabrikant moet over voldoende en significante controlemiddelen (controle-uitrusting, personeel, 
instructies) beschikken op het gehele productieproces (zowel op het vlak van werktuigen als producten). 
 
De controles gedurende de vervaardiging hebben als doel tijdig afwijkingen te kunnen vaststellen die de 
eigenschappen van het eindproduct kunnen beïnvloeden. 
 
Deze controles, die het productieverloop volgen, betreffen: 
-  de doseringen van de verschillende grondstoffen; 
-  de homogenisatietemperatuur en –duur; 
-  eventueel de eigenschappen van het product tijdens het productieproces of van het pas vervaardigd 

product. 
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8.1.4 Controle op het eindproduct 

Deze controle heeft tot doel er zich van te verzekeren dat de kwaliteit van het eindproduct beantwoordt aan 
de eisen vervat in de technische goedkeuring en uit te sluiten dat delen van de productie die gebreken 
vertonen in de handel gebracht worden. 
 
Volgende proeven moeten uitgevoerd worden op het eindproduct: 
 

- volumemassa 
- bindmiddelgehalte 
- asrestgehalte 
- verhardingstijd 

 
Deze controles zijn verplicht uit te voeren bij de producent en minstens één keer per partij. 
 

8.1.5 Registratie van de resultaten van de zelfcontrole 

De resultaten van de zelfcontrole moeten geregistreerd worden.    
Bij de registratie wordt rekening gehouden met de wijze van produceren en controleren en dit in functie van 
de graad van automatisatie. 
 
De registers moeten gedurende minstens 2 jaar bewaard blijven. 
 

8.2 Toezicht door een inspectie-instelling onafhankelijk van de fabrikant 

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 zijn bedoeld om zich te vergewissen van de kwaliteit en waarachtigheid van de zelfcontrole.  
Zij dienen te gebeuren in overeenstemming met de regels van de technische goedkeuring. 
 
De bezoeken afgelegd door de inspectie-instelling vinden plaats zonder voorafgaand bericht aan de 
producent. In geval van niet doorlopende productie is de producent er toe gehouden de inspectie-instelling 
vooraf in te lichten omtrent de productieperioden. 
 

8.2.1.1.2 Frequentie van de controlebezoeken 

Uitgezonderd in geval van wijziging van een gecertificeerd product, een niet doorlopende productie of een 
stopzetting van productie, omvat de externe controle in principe 4 bezoeken per jaar. 
 

8.2.1.1.3 Aard van de controles 

Bij elk controlebezoek voert de afgevaardigde van de inspectie-instelling de hiernavolgende taken uit 
(waarvan de opsomming niet beperkend is): 
 
- hij ziet de controleregisters en hun inhoud na. 
 
- hij is aanwezig bij de aan de gang zijnde metingen en laboratoriumproeven op de producten die het 

voorwerp uitmaken van de technische goedkeuringen die uitgevoerd worden in het kader van de 
individuele zelfcontrole en voert de betrouwbaarheidstest uit. 
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- hij ziet na of de procedures correct worden toegepast en evalueert de bekomen resultaten; de evaluatie 
van de resultaten slaat op hun overeenkomstigheid in vergelijking met de interne criteria; indien de 
bekomen resultaten niet vergelijkbaar zijn met deze opgetekend tijdens de zelfcontrole vraagt hij uitleg 
omtrent de verschillen. 

 
- hij controleert de opslagplaatsen en het type van verpakkingen. 
 
- hij vergewist zich van de correcte identificatie van de producten en de bijhorende documenten. 
 
- hij controleert de corrigerende maatregelen betreffende de productie en volgt de uitvoeringen van 

genomen beslissingen betreffende eventuele sancties op. 

8.2.1.2 In geval van een certificatie van een kwaliteitssysteem door een certificeringorgaan erkend 
door BELAC of EA 

In het geval dat de fabrikant beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem overeenkomstig de reeks van 
ISO 9000 normen wordt het aantal bezoeken door de inspectie-instelling beperkt tot 2 per jaar, met 
uitzondering van het 1ste jaar tijdens hetwelk 4 bezoeken zijn voorzien. 
Dit geldt voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn: 
 
- het gecertificeerde kwaliteitssysteem moet het fabricageprocédé van het (de) product(en) vervat in de 

technische goedkeuring inhouden ; 
 
- de productiecontrole (zelfcontrole) in het kader van het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de regels van de technische goedkeuring en dit zowel op het vlak van het soort van 
proeven en de opgelegde criteria als op het vlak van de frequentie ; 

 
- het orgaan dat het certificaat aflevert moet erkend zijn door BELAC of de EA (Europese coöperatie voor 

accreditatie); 
 
- de BUtgb moet in kennis gesteld worden van het deel van de opvolgingsaudits betreffende het 

fabricatieproces van het (de) product(en) die het voorwerp van de technische goedkeuring uitmaken ; 
vertrekkende van deze informatie moet het mogelijk zijn na te gaan of de zelfcontrole overeenstemd met 
de eisen vervat in de "Overeenkomst van Technische Goedkeuring met Certificaat", Doc. A/G 35; 

 
- geen enkele "major" niet-conformiteit betreffende het fabricatieproces van het (de) product(en) werd 

vastgesteld tijdens het voorbije jaar. 
 
Wanneer de technische goedkeuring wordt gevraagd door een producent die het ISO-certificaat komt te 
ontvangen gedurende de periode van instructie of gedurende de geldigheidsperiode van de goedkeuring 
worden door de inspectie-instelling 4 bezoeken afgelegd en dit gedurende de eerste 2 jaren volgend op het 
verlenen van de certificatie. 
 
Het voorwerp van de controles bestaat er essentieel in na te gaan of de procedures van zelfcontroles 
toelaten tegemoet te komen aan de eisen van de technische goedkeuring. 
 

8.2.2 Bijkomend nazicht in het geval dat bepaalde proeven va n 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 FOD Economie of BELAC, voert de inspectie-instelling 
bijkomende bezoeken uit bij dat laboratorium en dit volgens dezelfde frequenties als bij de producent. Bij elk 
bezoek voert de afgevaardigde van de inspectie-instelling de hiernavolgende taken uit waarvan de lijst niet 
volledig is: 
 
- hij is aanwezig bij de uitvoering van metingen en controleproeven uitgevoerd op het (de) product(en) die 

het voorwerp van de ATG uitmaken; 
 
- hij ziet na of de procedures correct worden toegepast en evalueert de bekomen resultaten; de evaluatie 

van de resultaten slaat op hun overeenkomstigheid met de interne criteria en met de 
betrouwbaarheidstest; indien de bekomen resultaten niet vergelijkbaar zijn met deze opgetekend tijdens 
de zelfcontrole vraagt hij uitleg omtrent de verschillen. 
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8.2.3 Nomenclatuur en frequentie van de proeven ingevolge externe controle 

De inspectie-instelling laat 2 maal per jaar overgaan tot monsternemingen bij de producent om de 
identificatieproeven van tabel 4 uit te voeren op kosten van de producent en in overeenstemming met de 
proefmethoden beschreven in § 6. 
 
De frequentie van de proeven is dusdanig dat de ganse waaier van proeven na 1 jaar volledig werd 
uitgevoerd. 

8.3 Algemene schikkingen voor de beoordeling van de industriële zelfcontrole en de externe 
controle 

Uitgezonderd hiervoor vermelde andersluidende bepalingen, worden - de te gebruiken 
beproevingsmethodes voor het uitvoeren van de proeven betreffende de industriële zelfcontrole en de 
externe controle, alsook de aanvaardbare eisen en verschillen ten opzichte van de nominale waarde - 
gedefinieerd in hoofdstuk 4 van onderhavige goedkeuringsleidraad.  Zoniet wordt een correlatie opgesteld 
tussen de interne methoden en de gespecificeerde methoden voor éénzelfde partij. 
 

8.3.1 Beoordeling van de industriële zelfcontrole 

De resultaten van de proeven worden door de fabrikant individueel gecontroleerd. 
Bij niet-conformiteit gaat hij onmiddellijk over tot een nieuwe monstername en herbegint de proef in kwestie 
op een tweede deel van het eerste monster alsook op het tweede monster. 
 
Indien, ditmaal, de twee resultaten conform zijn aanvaard hij het lot. 
 
Indien één van beide resultaten nog steeds niet voldoet, wordt de desbetreffende productiehoeveelheid (lot) 
geregistreerd in het register van niet-conforme loten en geëlimineerd of gedeclasseerd volgens de in voege 
zijnde regelgeving. 
 

8.3.2 Beoordeling van de externe controle 

Indien de resultaten van de proeven uitgevoerd in een extern laboratorium of uitgevoerd bij de producent in 
aanwezigheid van de inspectie-instelling niet conform zijn verzoekt de inspectie-instelling de producent zijn 
verweermiddelen te laten gelden. De inspectie-instelling kan eveneens laten overgaan tot de uitvoering van 
één of meer bijkomende proeven mits akkoord van de producent en op kosten van deze laatste. Deze 
proeven worden uitgevoerd op het betwist monster en op minstens één ander monster genomen bij de 
producent door het inspectie-instelling. 
 
Als geen afdoende verklaring kan worden gevonden voor een niet-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. Bovendien zal men 
geen rekening meer houden met het eventuele 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 inspectie-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 Voorwerp 
 
Dit hoofdstuk zal de koudplast en haar toepassingsdomeinen beschrijven: 
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§ 2 Materialen 
 
Dit hoofdstuk zal de koudplast beschrijven: 
 
- nominale drogelaagdikte en toepassingshoeveelheid; 
- presentatie. 
 
§ 3 Beknopte beschrijving van de vervaardiging en het commercialiseren 
 
§ 4 Verwerking 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de technische eigenschappen van het markeringsgereedschap 
 
§ 5 Proefuitslagen 
 
De technische goedkeuring bevat de resultaten van de proeven in verband met de eisen uitgezonderd de 
resultaten 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 A/G1 formulier van de 

BUtgb. 
 
- voorafgaande studie van de ontvankelijkheid van de aanvraag. 
 
- aanduiding van de verslaggever door het uitvoerend bureau. 
 
- opstelling van het programma der proeven door de verslaggever, op basis van de technische leidraad 

voor de technische goedkeuringen van de toepassingsgebieden beoogd door de aanvrager (zie 
hoofdstuk 8, § 1) en van andere eventuele kenmerken die niet in de leidraad opgenomen zijn. 

 
- voorstel en bespreking van het proevenprogramma binnen het uitvoerend bureau en eventuele 

oppuntstelling met de aanvrager. 
 
- bezoek van de verslaggever aan de producerende fabriek teneinde kennis te nemen van de wijze van 

fabriceren en van de aard van de productiecontroles; 
nemen van monsters voor de proeven; 
een deel van de monsters wordt toevertrouwd aan de producent voor de uitvoering van de totaliteit van 
de proeven betreffende de zelfcontrole. 

 
- uitvoering van proeven in een extern door de BUtgb erkend laboratorium in overleg met de aanvrager. 
 
- indien de technische goedkeuring gevraagd wordt vo or meerdere producten worden de proeven in het 

externe laboratorium uitgevoerd op elk product. 
 
- evaluatie van de resultaten door het uitvoerend bureau. 
 
- opstelling van een overeenkomst betreffende de controle. 
 
- voorlegging van het voorstel tot "aTg" aan het uitvoerend bureau en vervolgens aan de gespecialiseerde 

groep. 
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11 Bijkomende proeven 

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

11.1 Hechtingsproeven 

Meten van de hechting van de koudplast volgens de norm NBN EN 24624 op de proefstukken blootgesteld 
aan UV-straling (UV-lampen van het type II - 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. 
 

11.2 Krimpingsproeven 

Drie proefstukken van (100 x 100 x d) mm (d = door fabrikant aanbevolen dikte) worden verouderd 
gedurende 28 dagen op een temperatuur van (80 ± 2)°C, in een geventileerde droogoven; de 
ventilatiekarakteristiek is zo dat de ventilatielucht 3 tot 5 keer per uur vervangen wordt; de luchtsnelheid aan 
de oppervlakte van de proefstukken bedraagt 0,5 à 1,5 m/s. Het gewichtsverlies wordt opgemeten. 
 

11.3 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 H-22, elk belast met een gewicht van 1000 g; het gewichtsverlies tussen 
500 en 1500 omwentelingen wordt vastgesteld. 
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Tabel 5 - Dauwpunten 

 
 

 
Dauwpunt in °C voor een relatieve vochtigheid van Lucht-  

temperatuur 
(°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 

 


