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Voorwoord 
 
Deze Technische Voorschriften werden opgesteld door de Adviesraad Vulstoffen van de 
"Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten - COPRO v.z.w." met het oog op 
de productcertificatie van vulstoffen voor koolwaterstofmengsels in het kader van het Merk 
van overeenkomstigheid BENOR. 
 
Dit document wijzigt en vult de bepalingen aan van de norm NBN B11-121, teneinde 
rekening te houden met de ervaring van recente verworvenheden. 
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De inhoud van de norm NBN B11-121 wordt als volgt aangepast en aangevuld : 
 
* Vervang paragraaf 5 "Voorschriften" door : 
 
 Elk monster vulstof moet voldoen aan de eisen die voor de onderscheiden types zijn 

gegeven in tabel 1 en in 5.1 t/m 5.5. 
 
 
Tabel 1 
 
 
Eigenschappen eenh. type I a type II a type I b type II b Proefmethodes 

 
Korrelverdeling. 
Cumulatieve doorval op: 

 (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) NBN B11-221 

2 mm % m/m 100 100 100 100  
0,125 mm % m/m 85-100 85-100 85-100 85-100  
0,063 mm % m/m 70-100 70-100 70-100 70-100  

Holle ruimte* % V/V ≥  28 
≤ 38 
(5.2) 

≥  38 
≤ 45 
(5.2) 

≥  28 
≤ 38 
(5.2) 

≥  38 
≤ 45 
(5.2) 

NBN B11-222 

Bitumengetal - (5.3) (5.3) (5.3) (5.3) NBN B11-223 
Volumemassa* g/cm³ (5.4) (5.4) (5.4) (5.4) NBN B11-224 
Watergevoeligheid* % m/m ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 NBN B11-225 
Methyleenblauwproef* g/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 NBN EN 933-9 

PTV 820 
Watergehalte % m/m ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 NBN B11-227 
Gehalte calciumhydroxide* % m/m - - - ≥ 20 NBN B11-228 
Gehalte calciumcarbonaat* % m/m - - ≥  70 - NBN B11-229 
 

• op fractie < 0.125 mm 
 
 

5.1 Voor de zeven 0,125 mm en 0,063 mm legt de producent boven- en ondergrens vast 
met een verschil van maximum 10 %.  90% van de laatste 20 bekomen resultaten 
moeten binnen deze grenzen liggen. 

 Alle resultaten moeten beantwoorden aan de grenzen van tabel 1. 
 
5.2 Geen enkele waarde van de holle ruimte mag meer dan 3% absoluut afwijken van de 

door de producent opgegeven waarde. 
 
5.3 Geen enkele waarde van het bitumengetal mag meer dan 3 punten afwijken van de 

door de producent opgegeven waarde. 
 
5.4 Geen enkele waarde van de volumemassa mag meer dan 0,1 g/cm³ afwijken van de 

door de producent opgegeven waarde. 
 
5.5 De vulstof mag geen andere bestanddelen bevatten dan deze door de producent op de 

technische fiche vermeld. Voor ieder bestanddeel worden de minimum en maximum 
gedoseerde percentages vermeld. 


