
   

 

PTV 459 

Ongebluste kalk voor 
bodembehandeling 

Technische voorschriften 

PTV 459 – Bijkomende criteria – Uitgave 2.2 – 2019 

Criteria waaraan bouwkalken CL 90 Q moet voldoen, overeenkomstig NBN EN 459-1 

om als kalk voor bodembehandeling beschouwd te worden 

De wijzigingen ten opzichte van uitgave 2.1 zijn grijs gekleurd.
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01 
Onderwerp, 

referentie-

documenten en 

definities 

1.1 Onderwerp 

Onderhavige technische voorschriften bepalen de bijkomende criteria waaraan de  

Bouwkalken CL 90 Q overeenkomstig de norm NBN EN 459-1, moeten beantwoorden om als 

ongebluste kalk voor bodembehandeling beschouwd te worden. 

Dit document bevat de technische voorschriften die het voorwerp kunnen uitmaken van een 

productcertificatie. De eisen opgenomen in deze PTV beantwoorden aan noden vastgesteld 

door de verschillende belanghebbende partijen in functie lokale gebruiken. 

De afnemer en/of gebruiker kunnen eisen dat de overeenkomstigheid van de ongebluste 

kalk voor bodembehandeling met de eisen van de PTV 459 aangetoond wordt door een 

aanvaardingskeuring van een partij bij levering. Het vertrouwen in de overeenkomstigheid 

kan ook gecertificeerd worden via een volwaardige productcertificatie volgens NBN EN 

ISO/IEC 17067 (systeem 5). 

Voor ongebluste kalk voor bodembehandeling dat tot het toepassingsgebied behoren van de 

norm NBN EN NBN 459-1, is verder de CE-markering van toepassing. In overeenstemming 

met de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening – BPV of CPR) 

van 2011.03.09 heeft de CE-markering betrekking op de essentiële kenmerken van bouwkalk 

die in Bijlage ZA, Tabel ZA.1, van deze norm aangegeven zijn. 

De CE-markering is het enige merkteken dat verklaart dat bouwkalk in overeenstemming is 

met de verklaarde prestaties van de essentiële kenmerken waarop deze norm betrekking 

hebben. 
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1.2 Referentie-documenten 

Indien van toepassing is de laatste uitgave van de publicatie waarnaar er verwezen wordt van toepassing 

voor de niet gedateerde referenties. 

NBN EN 459-1 Bouwkalk – Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria 

NBN EN 459-2 Bouwkalk – Deel 2 : Beproevingsmethoden 

NBN EN 459-3 Bouwkalk - Deel 3 : Conformiteitsbeoordeling 

NBN EN 196-7 Beproevingsmethoden voor cement – Deel 7: Monsternemingsmethoden voor 
cement 

1.3 Definities 

De ongebluste kalken voor bodembehandeling voldoen aan de voorschriften van de 

geharmoniseerde eisen van de norm NBN EN 459-1 voor de klasse CL 90 Q en dragen een CE 

markering. 

Kalken voor bodembehandeling zijn ongebluste kalken die gebruikt worden om gronden 

voor graaf-, aanvullings- en onderfunderingswerken te verbeteren en te stabiliseren.  
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02 Conformiteits-

criteria 

Paragraaf 4.4.7 van NBN EN 459-1 is van toepassing. 

Tabel 1 : Eigenschappen, proefmethodes en minimum 

frequenties voor de zelfcontroleproeven door de fabrikant. 

Eigenschap Conformiteit 
Individuele 

grenswaarde 
Beproevings-
methode a b  

Zelfcontroleproeven 

Proeffrequentie  

1 2 3 4 5 

Doorval door de zeef van 
90 µm 

≥ 30 % ≥ 28 % NBN EN 459-2 1/week (1/ dag PP) 

Doorval door de zeef van 
2 mm 

≥ 95 % ≥ 93 % NBN EN 459-2 1/week (1/ dag PP) 

Reactiviteit ≤ 8 min ≤ 8 min 
Methode t60 van 
NBN EN 459-2 

1/week (1/ dag PP) 

Beschikbare Kalk ≥ 88 % ≥ 85 % NBN EN 459-2 1/week (1/ dag PP) 

a Het is mogelijk andere methodes te gebruiken dan die die vermeld zijn in kolom 4, op voorwaarde dat resultaten worden verkregen die 

gecorreleerd en gelijkwaardig zijn aan die verkregen met de referentiemethode (opgenomen in kolom 4).  

b De methodes van monsterneming en –behandeling moeten voldoen aan de eisen van de NBN EN 196-7. 
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03 Conformiteits-

beoordeling 

3.1 Algemeen 

De voorwaarden die de producent aan zijn klant moet verzekeren om te voldoen aan de 

criteria van de hierboven vermelde tabel 1 zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

Twee alternatieven worden voorgesteld : 

 Toetsing op variabelen 

 Toetsing op attributen. 

3.2 Toetsing op variabelen 

In dit geval moet de gemiddelde waarde x  en de standaard afwijking s van de volledige 

reeks proefresultaten berekend worden (1 resultaat per monster). 

De conformiteitscriteria zijn : 

x - kA × s ≥ L   of   x + kA × s ≤ U 

waarbij kA de aanvaardingsconstante is 

L de gespecificeerde ondergrens is 

U de gespecifieerde bovengrens is. 

De aanvaardingsconstante kA is afhankelijk van het aantal proefresultaten (n). De lijst van de 

waarden van kA is opgenomen in tabel 2 hieronder. 
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Tabel 2 : Methode met statistische evaluatie – Statistisch 

criterium voor het risico: 10 % - Aanvaardingsconstante kA (Pk = 

10%) CR = 5 % 

n kA 

10 2.45 

15 2.11 

20 1.95 

21 tm 24 1.90 

25 tm 29 1.82 

30 tm 39 1.76 

40 tm 49 1.70 

50 tm 59 1.65 

60 tm 79 1.61 

80 tm 99 1.56 

100 tm 149 1.53 

150 tm 199 1.48 

>200  1.45 

 

3.3 Toetsing op attributen 

In dit geval telt men het aantal CD niet conforme proefresultaten (één resultaat per monster) 

in de volledige reeks monsters. 

De conformiteit wordt getoetst door de vergelijking:  

CD ≤ CA 

Het aanvaardbaar aantal afwijkingen CA  is afhankelijk van het aantal proefresultaten n. De 

lijst van de waarden van CA  wordt hierna in tabel 3 opgenomen. 
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Tabel 3 : Methode met statistische evaluatie – Statistisch 

criterium voor het risico : 10%. Aantal aanvaardbare 

afwijkingen CA (voor een percentage afwijkingen = 10 %) 

n CA 

20 tm 39 0 

40 tm 54 1 

55 tm 69 2 

70 tm 84 3 

85 tm99 4 

100 tm 109 5 

 110 0,075 (n – 30) 

Indien het aantal resultaten n kleiner is dan 20 ( voor een aanvaardbaar 

aantal afwijikingen van 10%), is het niet mogelijk een statistisch criterium 

te gebruiken. 
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