
 

 

BUtgb – sector Burgerlijke Bouwkunde 
Secrétariat d'agrément technique UBAtc - secteur Génie Civil 

Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (MET) 
Division du Contrôle technique, 

rue Côte d'Or 253, B - 4000 LIEGE (BELGIQUE)  
Tél. + 32 4 231 64 00 – Fax + 32 4 231 64 64 

E-Mail: qc@spw.wallonie.be 
http://qc.spw.wallonie.be 

Goedkeuringssecretariaat BUtgb - sector Burgerlijke Bouwkunde 
Vlaamse overheid 

Departement Mobiliteit en Openbare werken - Betonstructuren 
Vliegtuiglaan 5, B - 9000 GENT (BELGIË)  

Tel. + 32 9 323 74 11 – Fax + 32 9 323 74 10 
E-mail: atg.bubouw@vlaanderen.be 

http://qc.aoso.vlaanderen.be 
 

 

BUtgb 
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw 
Lid van de Eutgb en van EOTA 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische goedkeuring – Sector Burgerlijke Bouwkunde 

 
 
 
 
 

Goedkeurings- en certificatieleidraad nr. G0029 (2009) 

VOORGEVORMDE MARKERINGEN VOOR WEGMARKERINGEN 

 
 
 
 
 
Onderhavig document werd opgesteld door het Uitvoerend Bureau ‘Wegmarkeringsproducten’, 
samengesteld uit:  
 
- Service Public de Wallonie – Direction général opérationnelle DGO1 "Routes & Bâtiments"; 
- Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW); 
- COPRO; 
- Federale overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Kwaliteit van de Bouw – 

Goedkeuring en Voorschriften; 
- CoRI: Coatings Research Institute. 

 
 

Onderhavig document werd voorgesteld door het Uitvoerend Bureau ‘Wegmarkeringsproducten’ tijdens zijn 
vergadering van 15 januari 2009, goedgekeurd door de Gespecialiseerde Groep ‘Lijnvormige 
Wegelementen’ op 20 februari en op 12 juni 2009 door het Uitvoerend Directiecomité Burgerlijke 
Bouwkunde. 
 



G0029 (2009) 
Pagina 2/18 

 

Inhoud 

1 Voorwerp......................................................................................................................................4 

2 Terminologie................................................................................................................................4 

2.1 Voorgevormde markering .............................................................................................................4 
2.2 Glasparels ...................................................................................................................................4 
2.3 Stroefmakend middel ...................................................................................................................4 
2.4 Lijm.............................................................................................................................................4 
2.5 Wegmarkering .............................................................................................................................5 
2.6 Ondergrond (drager) ....................................................................................................................5 

3 Toepassingsgebied......................................................................................................................5 

4 Kwaliteitsregels............................................................................................................................5 

4.1 Prestatie-eisen.............................................................................................................................5 
4.1.1 Trichromatische coördinaten x, y en luminantiefactor ß ................................................................5 
4.1.2 Luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd ...............................................................................6 
4.1.3 Luminantiefactor onder verlichting van voertuiglichten RL .............................................................6 
4.1.4. Stroefheid .................................................................................................................................7 
4.2 Duurzaamheidseisen....................................................................................................................7 
4.2.1 Duurzaamheidstesten in het laboratorium                                                                                          7 
4.2.1.1 Weerstand tegen vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten............................................7 
4.2.1.2 Hechting voor en na vorst-dooi cycli............................................................................................7 
4.2.1.3 Weerstand tegen ultraviolette straling .........................................................................................7 
4.2.2 Duurzaamheid op de weg ..........................................................................................................7 
4.3. Eisen voor het wegnemen ............................................................................................................8 
4.4. Samenstellingseisen ....................................................................................................................8 
4.5. Identificatie-eisen.........................................................................................................................8 
4.6 Afmeting van de producten ...........................................................................................................9 

5 Beschrijving van de werken.........................................................................................................9 

5.1 Kenmerken van het wegdekoppervlak ...........................................................................................9 
5.2 Toepassingsvoorwaarden.............................................................................................................9 

6 Beschrijving van de proeven........................................................................................................9 

6.1 Vervaardiging van de proefstukken ...............................................................................................9 
6.1.1 Klassen van dragers ..................................................................................................................9 
6.1.2 Voorbereiding van de proefstukken...........................................................................................10 
6.1.3 Bewaring ................................................................................................................................10 
6.2 Bepaling van de trichromatische coördinaten x, y en van de luminantiefactor ß ..............................10 
6.3 Luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd ...............................................................................10 
6.4 Luminantiefactor onder verlichting van voertuiglichten RL..............................................................10 
6.5 Stroefheid..................................................................................................................................10 
6.6 Weerstand tegen vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten ............................................10 
6.7 Hechting....................................................................................................................................11 
6.8 Weerstand tegen ultraviolette straling ..........................................................................................11 
6.9 Duurzaamheid ...........................................................................................................................11 
6.10 Wegneembaarheid.....................................................................................................................11 
6.11 Dimensies van de producten.......................................................................................................11 
6.12 Gehalte aan anorganische stoffen ...............................................................................................11 
6.13 Thermogravimetrische analyse ...................................................................................................11 
6.14 Identificatie van het residu ..........................................................................................................11 
6.15 Volumemassa van de lijm en de hechtingsprimer.........................................................................11 
6.16 Drogestofgehalte van de lijm en de hechtingsprimer.....................................................................12 



G0029 (2009) 
Pagina 3/18 

 

7 Presentatie van de producten ....................................................................................................12 

8 Kwaliteitscontrole ......................................................................................................................12 

8.1 Zelfcontrole in de producerende fabriek .......................................................................................12 
8.1.1 Algemeenheden ......................................................................................................................12 
8.1.2 Ingangscontrole van de grondstoffen en bestanddelen...............................................................13 
8.1.3 Controle tijdens het fabriceren ..................................................................................................13 
8.1.4 Controle op het eindproduct .....................................................................................................13 
8.1.5 Registratie van de resultaten van de zelfcontrole .......................................................................13 
8.2 Toezicht van een inspectie-instelling onafhankelijk van de fabrikant ..............................................14 
8.2.1 Verificaties ..............................................................................................................................14 
8.2.1.1 Bij ontstentenis van een systeem van kwaliteitscertificatie........................................................14 
8.2.1.1.1 Doel van de controles .........................................................................................................14 
8.2.1.1.2 Frequentie van de controlebezoeken ...................................................................................14 
8.2.1.1.3 Aard van de controles .........................................................................................................14 
8.2.1.2 In geval van een certificatie van een kwaliteitssysteem door een certificeringsorgaan  

erkend door BELAC of EA .....................................................................................................14 
8.2.2 Bijkomend nazicht in geval dat bepaalde proeven van de zelfcontrole in een extern 

laboratorium worden uitgevoerd ...............................................................................................15 
8.2.3 Nomenclatuur en frequentie van de proeven ingevolge externe controle .....................................15 
8.3 Algemene schikkingen voor de beoordeling van de industriële zelfcontrole en de externe controle..15 
8.3.1 Beoordeling van de industriële zelfcontrole................................................................................16 
8.3.2 Beoordeling van de externe controle .........................................................................................16 

9 Inhoud van de technische goedkeuring .....................................................................................16 

10 Verloop van de technische goedkeuringsprocedure ..................................................................17 

Tabellen 

Tabel 1 - Luminantiefactor ß .....................................................................................................................6 
Tabel 2 - Trichromatische coördinaten x et y..............................................................................................6 
Tabel 3 – Luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd..............................................................................6 
Tabel 4 – Luminantiefactor onder retroreflectie RL......................................................................................6 
Tabel 5 - Identificatie-eisen.......................................................................................................................8 
Tabel 6 - Dauwpunten ............................................................................................................................18 



G0029 (2009) 
Pagina 4/18 

 

 

1 Voorwerp 

Onderhavige leidraad bepaalt de technische eisen waaraan de voorgevormde wegmarkeringen moeten 
voldoen (cf. 2.1 Definitie). 
 
De producten die het voorwerp uitmaken van de leidraad vormen een compleet vooraf vervaardigd systeem 
(met strooiparels) die op het wegdek moeten aangebracht worden (meestal koud). 
 
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 1790 Wegmarkeringsmaterialen -  

Voorgevormde wegmarkeringen 
 
NBN EN 1871 Wegmarkeringsmaterialen -   

Fysische eigenschappen. 
 
NBN EN 12802 Wegmarkeringsmaterialen -   

Laboratoriummethoden voor identificatie. 
 
NBN EN 13212 Wegmarkeringsmaterialen -   

Eisen te stellen aan de productiecontrole. 
 

2 Terminologie 

2.1 Voorgevormde markering 

Voorgevormde wegmarkering die geschikt is om zich aan te passen aan de textuur van het substraat, die 
kan vastgelijmd worden met behulp van een lijm door druk en geschikt is om aan het substraat gekleefd te 
worden zonder het product te verwarmen. De fotometrische en colorimetrische eigenschappen en de 
aanhechting worden niet ingrijpend gewijzigd door applicatie (definitie van de norm NBN EN 1790:2008). 
 
Het product wordt gekenmerkt door zijn dimensies (lengte en breedte). 
 
De producten aangebracht door in te brengen in een nieuw wegdek (procedé “inlay” – zonder gebruik van 
primer) alsook de tijdelijke voorgevormde markeringen maken deel uit van deze leidraad. 
 
Nota: De voorgevormde markeringen op basis van thermoplasten voor wegmarkeringen zijn, in functie van de vraag van de producent, 
ofwel vervat in de specificaties van de leidraad G0024 ofwel in de specificaties van deze leidraad. 
 

2.2 Glasparels 

Voormengparels in glas moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 1424, NBN EN 1424/A1 en aan PTV 
882. 
 

2.3 Stroefmakend middel 

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 Lijm 

Gebruikte substantie om de voorgevormde wegmarkering met het substraat te verbinden (definitie van de 
norm NBN EN 1790:2008). 
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2.5 Wegmarkering 

De wegmarkering vormt samen met de wegdekreflectoren een horizontaal wegsignalisatiemiddel. 
 

2.6 Ondergrond (drager) 

De ondergrond waarop het product wordt 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 de producten 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. 

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 B5 ≥ 0,60 

Geel Klasse B3 ≥ 0,40 

 
De trichromatische coördinaten moeten zich bevinden in de zones van het kleurendiagram waarvan de 
hoekpunten vastgelegd worden door de coördinaten van Tabel 2. 
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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 0,443 0,545 0,465 0,389 

Voor permanente 
markeringen (Y1 

van EN 1436) 

y 0,399 0,455 0,535 0,431 

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

Voor permanente 
markeringen (Y2 

van EN 1436) 

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

Oranje  
 

x 0,490 

0,413 

0,500 

0,375 

0,610 

0,325 

0,550 

0,450 
Voor tijdelijke 
markeringen 

y 
    

 
(Proef van § 6.2) 
 

4.1.2 Luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd 

De luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd moet beantwoorden aan de specificaties opgenomen in 
Tabel 3. 
 

Tabel 3 – Luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd 
 

Kleur Klasse  Qd (mcd.m-2.lx-1) 

Wit Klasse Q4 ≥ 160 

Geel Klasse Q3 ≥ 130 

 
(Proef van § 6.3) 
 

4.1.3 Retroreflectie onder verlichting van voertuiglichten RL 

De luminantiefactor voor retroreflectie RL moet beantwoorden aan de specificaties opgenomen in Tabel 4. 
 

Tabel 4 – Luminantiefactor voor retroreflectie RL 
 

Kleur Klasse  Qd (mcd.m-2.lx-1) 

Wit Klasse R5 ≥ 300 

Geel Klasse R4 ≥ 200 

 
(Proef van § 6.4) 
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Op vraag van de producent kunnen de volgende eigenschappen bepaald worden(volgens § 6.4. en de 
klasse overeenkomstig met NBN EN 1436); de nachtzichtbaarheid bij nat wegdek(RW )en de 
nachtzichtbaarheid bij regen (RR). Deze eigenschappen zullen ook vermeld worden in de ATG van het 
product.  
 

4.1.3 Stroefheid 

De SRT-waarde op een vochtig oppervlak moet groter dan of gelijk aan 50 zijn (klasse S3 van de norm NBN 
EN 1436). 
 
(Proef van § 6.5) 
 

4.2 Duurzaamheidseisen (enkel voor blijvende producten) 

Als de resultaten van de proeven voorzien in deel 4.1 conform zijn, kan de producent kiezen of de 
duurzaamheid van zijn product geëvalueerd wordt door laboratoriumproeven (zie deel 4.2.1) of op de weg 
(zie deel 4.2.2).  
 
4.2.1 Duurzaamheidstesten in het laboratorium 

4.2.1.1 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 § 6.6) 
 
4.2.1.2 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 moeten groter zijn dan 2 N/mm2. 
 
(Proef van § 6.7) 
 

4.2.1.3 Weerstand tegen ultraviolette straling 

a) Het verschil tussen de luminantiefactoren β moet kleiner of gelijk aan 0,10 zijn. 
b) De trichromatische coördinaten moeten deze zijn, aangeduid in Tabel 2. 
 
(Proef van § 6.8). 

4.2.2 Duurzaamheid op de weg 

De duurzaamheidstest op de weg wordt uitgevoerd volgens NBN EN 1824 en volgens de 
goedkeuringsleidraad G0025. De producent engageert zich om alle relatieve kosten van deze post op zich te 
nemen.  
 
De duurzaamheid wordt geëvalueerd na 6 maanden voor de tijdelijke markeringen en na 1 jaar voor de 
permantente markeringen. 
 
De slijtage van de producten moet van klasse 1 zijn. 
 
(Proef van § 6.9). 
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4.3 Eisen voor het wegnemen (enkel voor tijdelijke producten) 

De tijdelijke voorgevormde markeringen moeten volledig wegneembaar zijn zonder blijvende sporen op het 
wegdek (een week na wegnemen van de markering). 
Deze proef wordt uitgevoerd op de weg op vraag van de producent. 
 
(Proef van § 6.10). 

4.4 Samenstellingseisen 

Er zijn geen samenstellingseisen. 
 
4.5 Identificatie-eisen 

Identificatie van het product 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 5. 
 

Tabel 5 - Identificatie-eisen 

Identificatie-eisen Proeven van § 

Voorgevormde markering  

Gemiddelde dikte (mm) 
Groter of gelijk aan de nominale 

waarde 6.11 

Afmetingen (lengte, breedte, …) (m) Groter of gelijk aan de nominale 
waarde 6.11 

Gehalte aan anorganische stoffen ± 3 % 6.12 

Thermogravimetrische analyse 
De curve moet qua positie en 

relatieve intensiteit 
overeenstemmen 

6.13 

Identificatie van het residu 

De belangrijkste 
absorptiebanden moeten qua 
positie en relatieve intensiteit 

overeenstemmen 

6.14 

Lijm  

Volumemassa bij 25 °C (kg/l) ± 3 % (1) 6.15 

Drogestofgehalte ± 5 % (1) 6.16 

Identificatie van het bindmiddel 
De belangrijkste 

absorptiebanden moeten qua 
positie en relatieve intensiteit 

overeenstemmen 
6.14 

Hechtingsprimer  

Volumemassa bij 25 °C (kg/l) ± 3 % (1) 6.15 

Drogestofgehalte ± 5 % (1) 6.16 

Identificatie van het bindmiddel 
De belangrijkste 

absorptiebanden moeten qua 
positie en relatieve intensiteit 

overeenstemmen 
6.14 

Het betreft gewichtsprocenten. 
(1) De waarden zijn uitgedrukt in percenten van de referentiewaarde. 
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4.6 Afmetingen van de producten 

De tolerantie op de lengte van de producten is 0 /+ 2 %. 
De tolerantie op de breedte van de producten is +/- 0,5 cm. 
 
(Proef van § 6.11). 

5 Beschrijving van de werken 

5.1 Kenmerken van het wegdekoppervlak 

De applicatie van de voorgevormde markeringen (op nieuw wegdek, op oude markeringen, …) moet 
uitgevoerd worden volgens de voorschriften van de fabrikant.  
 
Het wegdek oppervlak moet proper zijn en vrij van stof, zachte en brokkelige deeltjes alsook van 
plantengroei en andere contaminaties 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 niet groter 
zijn dan 60 % 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 wordt 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 proeven 

6.1 Voorbereiding van de proefstukken 

6.1.1 Klassen van dragers 

De volgende klasse van dragers wordt gedefinieerd: 
 
Aluminium platen met een minimum dikte van 3 mm en zonder contaminanten. 
 
De monsters onder de vorm van een band moeten 1m x 0,15m van afmeting zijn en de andere moeten 
indien mogelijk deze dimensies benaderen. 
 
Het laboratorium moet 3 monsters beproeven. De applicatie moet uitgevoerd worden volgens de 
voorschriften van de fabrikant. 
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6.1.2 Voorbereiding van de proefstukken 

De proefstukken worden vervaardigd bij (23 ± 2) C en (50 ± 5)% relatieve vochtigheid.  
 
Het product wordt aangebracht op de dragers voorzien in 6.1.1 volgens de voorschriften van de fabrikant, 
ofwel in het proeflaboratorium ofwel als de applicatie een bepaald materiaal nodig heeft die niet beschikbaar 
is in het laboratorium (applicatie door druk, …) bij de fabrikant onder toezicht van de BUtgb 
 
De temperatuur van het product tijdens de aanbrenging is deze bepaald door de producent. 
 
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 C van de norm NBN EN 1436. 

6.3 Luminantiefactor onder diffuse verlichting Qd 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage A van de norm NBN EN 1436. 
 
Deze proef wordt uitgevoerd door middel van een meetinstrument dat geleverd wordt door de Administratie. 

6.4 Luminantiefactor voor retroreflectie RL 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de bijlage B van de norm NBN EN 1436. 
 
Deze proef wordt uitgevoerd door middel van een meetinstrument dat geleverd wordt door de Administratie. 

6.5 Stroefheid 

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage D van de norm NBN EN 1436. 
 

6.6 Weerstand tegen vorst-dooi cycli met onderdompeling in dooizouten 

De proef wordt uitgevoerd op het product 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. 
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6.7 Hechting 

Voor en na de proef wordt de hechting van het product gemeten zoals beschreven in NBN EN 24624 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 het product 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 Duurzaamheid 

De duurzaamheid wordt geëvalueerd volgens de specificaties van de norm NBN EN 1824 en de leidraad 
G0025. 
De slijtage van de voorgevormde producten wordt geëvalueerd volgens bijlage G van de norm NBN EN 
1824. 

6.10 Wegneembaarheid 

De geschiktheid tot wegnemen van de tijdelijke voorgevormde markeringen wordt geëvalueerd volgens 
bijlage F van de norm NBN EN 1824. 

6.11 Dimensies van de producten 

De dimensie van de producten wordt bepaald door meten van de afmetingen (cm). 

6.12 Gehalte anorganische stoffen 

Het gehalte anorganische stoffen wordt gemeten zoals beschreven in bijlage H van de norm NBN EN 12802 
(2007). 

6.13 Thermogravimetrische analyse  

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm ISO 11358. 

6.14 Identificatie van het residu 

Het residu wordt geïdentificeerd zoals beschreven in bijlage C van de norm NBN EN 12802 (2007). 

6.15 Volumemassa  van de lijm en de hechtingsprimer 

De volumemassa bij 25 °C wordt gemeten zoals beschreven in NBN EN ISO 2811-1 (voor de vloeibare 
componenten) of de norm NBN EN ISO 12811-2 (voor de vaste componenten). 
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6.16 Drogestofgehalte van de lijm en de hechtingsprimer 

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

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 van de lijm; 
- 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 droogtijd in functie van de atmosferische omstandigheden; 
- het nummer van de technische goedkeuring, in voorkomend geval; 
- het ATG-logo, in voorkomend geval. 

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. 
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8.1.2 Ingangscontrole 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; 
-  eventueel de eigenschappen van het product tijdens het productieproces of van het pas vervaardigd 

product. 
 

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: 
 

Karakteristieken Minimale frequentie van de proeven 
Kleur en luminantiefactor (ß, x, y) Alle 2000 m2 

Luminantiefactor onder diffuse verlichting 
Qd 

Alle 2000 m2 

Luminantiefactor voor retroreflectie 
(RL/RW/RR) 

Alle 2000 m2 

Stroefheid SRT Alle 2000 m2 
Asrestgehalte Alle 2000 m2 

 
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. 
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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. 

 
- 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. 
 
Voor fabrikanten gesitueerd op een moeilijk bereikbare plaats zonder voorafgaande afzettingen en met 
belangrijke verplaatsingskosten, wordt er geëist dat naast het jaarlijkse bezoek van de inspectie-instelling 
aan de producent, 1 maal per jaar, op vraag van de inspectie-instelling de registers van de zelfcontrole van 
de gecertificeerd producten (de resultaten van de interne proeven sinds het laatste bezoek) geleverd moeten 
worden (bijvoorbeeld via e-mail). 
 
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; 
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- 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 overeenstemt 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 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 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. 

 

8.2.3 Nomenclatuur en frequentie van de proeven ingevolge externe controle 

De inspectie-instelling laat 2 maal per jaar overgaan tot monsternemingen, op de werf bij gebrek aan de 
importeur of producent, of 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. 
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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 de 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 het product en haar toepassingsdomeinen beschrijven: 
 
§ 2 Materialen 
 
Dit hoofdstuk zal de voorgevormde band beschrijven: 
 
- nominale dikte; 
- presentatie; 
- applicatie van de lijm. 
 
§ 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 
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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 voor meerdere producten worden de proeven in het 

extern 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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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 

 


