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Rondzendbrief aan de gebruikers en aanvragers van het BENOR-merk, aan de 

keuringsinstellingen en externe controlelaboratoria in de sector ‘metselmortel’ 

 

Beslissingen van het Bestuurscomité voor de Certificatie van Metselmortel 
van 26.09.2019 

Toepassing van TRA 651, uitgave 2.2 en van PTV 651, uitgave 1.0 

 

Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Deze rondzendbrief vervolledigt de certificatiereglementen in de sector ‘metselmortel’ en 
maakt er integraal deel van uit.  
 
De onderwerpen behandeld in deze rondzendbrief hebben betrekking op beslissingen van 
het Bestuurscomité voor de Certificatie van Metselmortel (afkorting BCM) van 26.09.2019 
die de bepalingen van het toepassingsreglement TRA 651, uitgave 2.2 en van PTV 651, 
uitgave 1.0 vervolledigen of verbeteren.  
 
Deze rondzendbrief treedt onmiddellijk in werking. Voor bepaalde nieuwe (en/of 
aanvullende) eisen wordt, in voorkomend geval, een gepaste overgangsperiode voorzien. 
In dit laatste geval zal dit expliciet vermeld worden. 
 
Wij blijven uiteraard ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden via het 
volgende nieuwe e-mailadres: certifmortar@be-cert.be. 
 
Met de meeste hoogachting. 

 
 
 
 
 
 

Ann Van Gucht 
  Sectordeskundige 
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1. Alternatieve proefmethode 

Beslissing 67/12 van BCM van 26.09.2019 

Uittreksel TRA 651/P, 4.1.1: “Alternatieve proefmethodes kunnen gebruikt worden 

indien hun betrouwbaarheid aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien 

werd (methodologie, resultaten en geschiktheid van de criteria, …) in het BENOR-

dossier. Deze alternatieve methode is slechts effectief na akkoord van BE-CERT. Het 

gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt worden en gevalideerd in de tijd 

volgens een bepaalde procedure door de producent. In geval van twijfel of betwisting is 

enkel de referentiemethode doorslaggevend.” 

Bv. de proefmethode voor de droge volumemasse (verharde mortel) voldoet niet aan de 

eisen van NBN EN 1015-10 (geen gebruik van een oven). De producent zal een correlatie 

(met/zonder drogen) uitvoeren. 

2. Frequentie van de bepaling van de volumemassa van de verharde fase 

Beslissing 67/13 van BCM van 26.09.2019 

De frequentie van de bepaling van de droge volumemassa van de verharde mortel wordt 

teruggebracht naar 1 monsterneming per maand en per mortelklasse (M5, M10, …).  

Door het meten van de volumemassa van de prismavormige proefstukken die worden 

gebroken om de druksterkte te bepalen, beschikt men over een niet-(oven)droge 

volumemassa. In de praktijk blijkt dat het verschil tussen deze volumemassa en de droge 

volumemassa zeer gering is (< 5%). Indien er een correlatie tussen deze volumemassa’s 

kan opgesteld worden, kan van de niet-(oven)droge volumemassa enkel nodig voor de 

bepaling van de druksterkte gebruik gemaakt worden in zelfcontrole.  

Deze alternatieve methode is slechts effectief na akkoord van BE-CERT.  

Het geringe verschil zal jaarlijks tijdens een technisch controlebezoek geverifieerd 

worden.  Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt worden en gevalideerd 

in de tijd volgens een procedure die bepaald is door de producent.  

3. Excel-file thermische waarden mortel 

Beslissingen 67/15 en 67/16 van het BCM van 26.09.2019 

Uittreksel TRA 651/P-4.1.8: 

“4.1.8.2. Thermische eigenschappen 

Indien de mortels worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld 
worden aangaande de thermische eigenschappen, moet de producent 
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voldoende gegevens verstrekken aangaande de thermische eigenschappen van 
de mortel. Hij zal dit doen overeenkomstig §6.2 van PTV 651. 

4.1.8.3. Statistische beoordeling 

M.b.t. de statistische beoordeling van metselmaterialen zal een Excel-file inzake 
warmtegeleidbaarheid, incluis de wijze waarop dit document dient gebruikt en 
geïnterpreteerd te worden, beschikbaar zijn bij BE-CERT. 

Voor metselwerk wordt als start de waarde van minstens 3 proeven van 3 
verschillende productiedagen gebruikt. Voor metselmortel wordt er geopteerd 
om de waarde van één proef i.p.v. 3 proeven van 3 verschillende 
productiedagen als start te gebruiken.” 

Bijlagen:  

 Excel-file voor de statistische bepaling van thermische waarden van mortel 
 Handleiding voor het gebruik van de Excel voor de statistische bepaling van 

thermische waarden van mortel.  


