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01 Referentiedocumenten 

en definities 

1.1 Normen en proefmethodes 

Deze PTV bevat verwijzingen naar de volgende normen: 

NOOT De verwijzing naar normen die reeds vermeld worden in NBN EN 998-2 

wordt hierna niet hernomen. 

Voor de gedateerde documenten geldt enkel die bepaalde versie. Voor de niet-gedateerde 

documenten is steeds de laatste uitgave van de referentiedocumenten en hun eventuele 

addenda of corrigenda van toepassing. 

Norm Proefmethode 

NBN B 05-203 Proeven op beton – Vorst-dooi 

NBN B 14-221 Proeven op mortel – Kleefsterkte tussen metselsteen en mortel – proef in 
kruisvorm 

NBN B15-231  Proeven op beton - Vorstbestandheid 



Hoofdstuk 1 Referentiedocumenten en definities 

 

Page 5 of 24 
 

1.2 Definities 

Facultatief betekent optioneel. Zodra een facultatief element gedeclareerd wordt, dient het 

product aan de hierbij betrokken eis te voldoen 

De definities, vermeldt in §3 van de referentienorm NBN EN 998-2 zijn van toepassing. 

Verder gelden de volgende definities: 

Term Definitie 

Metselmortel voor algemene toepassing (G) Een prestatiemetselmortel waaraan afhankelijk van de toepassing al of 
niet specifieke eisen zijn gesteld.  

Metselmortel voor algemene toepassing voor dunne 
metselvoegen (M) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 4 mm en kleiner of gelijk 
aan 8 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en 
tabel 3). 

Metselmortel voor algemene toepassing voor 
medium metselvoegen (Lv) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 8 mm en kleiner of gelijk 
aan 12 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en 
tabel 3). 

Metselmortel voor algemene toepassing voor dikke 
metselvoegen (XL) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 12 mm en waaraan 
specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3). 

Lijmmortel (T) Een prestatiemetselmortel met een, afhankelijk van de toe te passen 
voegdikte, maximale korrelgrootte gelijk of kleiner dan de opgegeven 
waarde met een maximum van 2 mm. 

Lijmmortel voor dunne lijmvoegen (XS) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen kleiner of gelijk aan 3 mm en 
waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabellen 3 en 
4). 

Lijmmortel voor dikke lijmvoegen (S) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 3 mm en kleiner dan 6 
mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en 
tabellen 3 en 4) 

Lichtgewicht lijm- en metselmortel (L) Lichtgewicht lijm- en metselmortel is een metselmortel met een droge 
dichtheid van de verharde mortel van ten hoogste 1300 kg/m3. 
Afhankelijk van de voegdikte wordt de mortel aangeduid als een 
lichtgewicht lijmmortel of een lichtgewicht metselmortel. 

Lichtgewicht lijmmortel voor dunne lijmvoegen (XS) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen kleiner dan of gelijk aan 3 mm en 
waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabellen 3 en 
4). 

Lichtgewicht lijmmortel voor dikke lijmvoegen (S) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 3 mm en kleiner dan 6 
mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en 
tabellen 3 en 4). 

Lichtgewicht metselmortel voor dunne 
metselvoegen (M) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 4 mm en kleiner of gelijk 
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Term Definitie 

8 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 
3). 

Lichtgewicht metselmortel voor medium 
metselvoegen (Lv) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 8 mm en kleiner dan of 
gelijk aan 12 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie 
“voegdikte” en tabel 3). 

Lichtgewicht metselmortel voor dikke metselvoegen 
(XL) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, 
blokken of elementen met voegen groter dan 12 mm en waaraan 
specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3). 

Voegmortel Een voegmortel is een al dan niet verhard mengsel van fijne granulaten, 
bindmiddel(en) en water en eventueel hulpstoffen en/of toevoegingen. 
Voor aanduiding van de plastische fase verdient de term voegspecie 
aanbeveling. 

Voegdikte Voor de beoordeling van de voegdikte van metselwerk wordt uitgegaan 
van de gemiddelde voegdikte. De verschillende voegdikten die in 
metselwerk te onderkennen zijn en waarvoor prestatie-mortels met 
verschillende eisen zijn beschreven (zie “prestatiemortel” en tabellen 3 
en 4) zijn samengevat in tabel 1.  

Technische fiche Een technische fiche is het document dat afgeleverd wordt door de 
producent van mortels en bevat alle specifieke technische informatie 
van het product. Wanneer een afnemer/gebruiker hierom vraagt moet 
dit document voorgelegd kunnen worden. 
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02 Onderwerp 

2.1 Inleiding 

Dit document bevat de technische voorschriften (PTV) 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 van lokale gebruiken. 

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

voegmortel met de eisen van de PTV 651 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 51). 

Voor metselmortel dat tot het toepassingsgebied behoort van de norm NBN EN 998-2 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 metselmortel die in Bijlage ZA, Tabel 

ZA.1, van deze norm aangegeven zijn. 

                                                                 
1 De productcertificatie van een product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat 

dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in de technische referentiespecificaties, te 

waarborgen. 
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De CE-markering blijft wel het enige merkteken dat verklaart dat de metselmortel in 

overeenstemming is met de verklaarde prestaties van de essentiële kenmerken waarop deze 

norm betrekking heeft.  

2.2 Toepassingsgebied 

Het document is van toepassing op lijm- en metselmortels volgens de referentienorm NBN-

EN 998-2 en op voegmortels. Deze PTV geeft in aanvulling van de bepalingen van de norm 

NBN EN 998-2 de indeling van de types van mortels in functie van de voegdikte (definities zie 

§ 1.2) en de eisen. 

Bij verwijzing naar deze PTV is ook de norm NBN EN 998-2 van toepassing. 
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03 Voegdikte en 

toepassingstype 

3.1. Voegdikte 

Voor de beoordeling van de voegdikte van metselwerk wordt uitgegaan van de gemiddelde 

voegdikte. De verschillende voegdikten die in metselwerk te onderkennen zijn en waarvoor 

prestatie-mortels met verschillende eisen zijn beschreven, zijn samengevat in tabel 1. 

Tabel 1: Metselmortel- en voegtypes 

Metselmorteltype Voegtype Voegdikte V in mm 
Voegtype 

aanduiding 

T en L Dunne lijmvoeg  0,5 ≤ V ≤ 3 XS 

T en L Dikke lijmvoeg  3 < V < 6 S 

G en L Dunne metselvoeg  4 < V ≤ 8 M 

G en L Medium metselvoeg  8 < V ≤ 12 Lv 

G en L Dikke metselvoeg  12 < V XL 
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3.2. Morteltoepassingstype 

Op basis van geschiktheid voor een aantal specifieke toepassingen worden drie 

metselmorteltypes onderscheiden. 

Tabel 2: Morteltoepassingstype 

Morteltoepassingstype Eurocode 62 Specifieke toepassing 

A 

MX2 ‘Exposed to moisture or 

wetting’ & MX3 ‘Exposed to 

moisture or wetting plus 

freeze/thaw cycling’ 

Buiten (vocht en vorst; 

waterkerend werk en alle 

werk in weer en wind) 

B MX1 ‘In a dry environment’ 
Binnen (droog werk binnen; 

dragend en niet-dragend) 

C - 

Werk waarbij zekere 

vervormingen door het 

metselwerk moeten kunnen 

worden opgenomen 

 

                                                                 
2 Source: §2.2.3.3 van EN 1996-2: ‘In exposure classes MX1, MX2 or MX3, the masonry mortar should be 

specified for durability using the terms defined in EN 998-2’ 
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04 Eigenschappen 

4.1. Algemeen 

De (minimum/maximum) vereisten zijn vermeld in onderstaande tabellen (tenzij de 

ontwerpspecificaties anders bepalen). 

4.2. Eisen voor (lichtgewicht) metselmortels, (lichtgewicht) lijmmortels en 

voegmortels 
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Tabel 3: Eisen voor (lichtgewicht) metselmortels, (lichtgewicht) 

lijmmortels en voegmortels 

 Prestatie-eisen voor mortels 1 

Morteltoepassingstype A (buiten) B (binnen) 

Voegtype Dunne 
metselvoeg 

Medium 
metselvoeg 

Dikke 
metselvoeg 

Dunne 
metselvoeg 

Medium 
metselvoeg 

Dikke 
metselvoeg 

KENMERKEN EENHEID PROEFNORMEN   

Droge mortelfase 

Max. 
korrelgrootte 

van de 
granulaten 

mm NBN-EN 1015-1 

  

(lichtgewicht) 
metselmortels 

 3  6  8  3  6  8 

(lichtgewicht) 
lijmmortels 

 1 -  2  1 -  2 

Plastische fase 

Chloridegehalte % 
NBN-EN-1015-

17 
≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl 

Spreidmaat mm NBN-EN 1015-3 

De spreidmaat van de geprefabriceerde natte specie van metselmortel voor algemene 

toepassing (G) moet (175  10) mm bedragen op het moment van levering. 

Voor lichtgewicht mortels mag op het moment van levering de spreidmaat niet meer 

dan  10 mm afwijken van een opgegeven spreidmaat. 

Luchtgehalte 
(gemiddelde 

waarde) 
% (v/v) NBN-EN 1015-7  18 6  18 6  18 6  18 6  18 6  18 6 

Volumemassa 2 kg/m³ NBN-EN 1015-6  1700   1700   1700   1700   1700   1700  

Verwerkingstijd  uren NBN-EN 1015-9  2  2  2  2  2  2 

Verharde fase 

Volumemassa 3 kg/m³ 
NBN-EN 1015-

10 

Gemiddelde waarde 5= verklaarde waarde 
met een max. toegelaten tolerantie 

individuele waarden 

Gemiddelde waarde 5= verklaarde waarde 
met een max. toegelaten tolerantie 

individuele waarden 

Druksterkte N/mm² 
NBN-EN 1015-

11 
 M5  M5  M5  M2,5  M2,5  M2,5 

Afschuifhecht-
sterkte 

28 dagen 

N/mm² 

NBN-EN 1052-3 
Testen op de 

beoogde 
voegdikte 4 

Individuele waarde   verklaarde waarde Individuele waarde   verklaarde waarde 

1 Bijkomende eis voor lichtgewicht metselmortels : De prestatie-eisen gelden bij een waterdosering die een door de producent vermelde 

spreidmaat oplevert met een maximale afwijking van  10 mm. Bij het ontbreken van deze informatie geldt dat de eisen gelden voor een mortel 

die is aangemaakt met een hoeveelheid water die een spreidmaat van (175  10) mm oplevert. 
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2 Uitgezonderd voor lichtgewicht mortels. 
3 Voor lichtgewicht mortels ≤ 1300kg/m³. 
4 Als alternatieve proefmethode wordt de proef in kruisvorm volgens NBN B 14-221 aanvaard mits het vastleggen van een correlatie aan de 

veilige kant. 
5 Gemiddelde waarde van minstens 6 resultaten die minder dan 2 jaar oud zijn. 
6 Voor elk individueel resultaat wordt een afwijking van maximaal “+ 2 %” toegestaan ten opzichte van de waarde verklaard door de producent 

op zijn technische fiche. Indien de gemiddelde waarde hoger is dan 18 %, zal dit resulteren in bijkomende afschuifhechtsterkteproeven. 

4.3. Bijkomende eisen voor (lichtgewicht) lijmmortels 

Tabel 4: Bijkomende eisen voor (lichtgewicht) lijmmortels 

 Bijkomende prestatie-eisen voor lijmmortels A 

Morteltoepassingstype A (buiten) B (binnen) 

Voegtype Dikke 
lijmvoegen 

Dunne 
lijmvoegen 

Dikke 
lijmvoegen 

Dunne 
lijmvoegen 

KENMERKEN EENHEID PROEFNORMEN   

Droge mortelfase 

Gloeiverlies % (m/m) Bij 625 ° C  2,5  2,5  2,5  2,5 

Plastische fase 

Open tijd 

min. NBN-EN 1015-9 

  

Baksteen  4  7  4  7 

Betonsteen  4  7  4  7 

Cellenbeton  4  7  4  7 

Kalkzandsteen  4  7  4  7 

Verwerkingstijd 

uren NBN-EN 1015-9 

  

Baksteen  2  2  2  2 

Betonsteen  2  2  2  2 

Cellenbeton  2 
Zomer  4 

Winter  2 
 2 

Zomer  4 

Winter  2 

Kalkzandsteen  2 
Zomer  4 

Winter  2 
 2 

Zomer  4 

Winter  2 

Verharde fase 

Buigtreksterkte 

N/mm² NBN-EN 1015-11 

  

Baksteen  4,5  4,5  4,5  4,5 

Betonsteen  4,5  4,5  4,5  4,5 

Cellenbeton  2,5  2,5  2,5  2,5 
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 Bijkomende prestatie-eisen voor lijmmortels A 

Morteltoepassingstype A (buiten) B (binnen) 

Voegtype Dikke 
lijmvoegen 

Dunne 
lijmvoegen 

Dikke 
lijmvoegen 

Dunne 
lijmvoegen 

KENMERKEN EENHEID PROEFNORMEN   

Kalkzandsteen  4,5  4,5  4,5  4,5 

Druksterkte 

N/mm² NBN-EN 1015-11 

  

Baksteen  12,5  12,5  12,5  12,5 

Betonsteen  12,5  12,5  12,5  12,5 

Cellenbeton  10  10  10  10 

Kalkzandsteen  12,5  12,5  12,5  12,5 

Waterabsorptie-
coëfficiënt B 

Kg/m².min0,5 NBN-EN 1015-11  0,03  0,03 - - 

Brandwerendheid  NBN-EN 13501:1 A1 A1 A1 A1 

Afschuifhechtsterkte 

N/mm² 

NBN-EN 1052-3 

Testen op de 
beoogde voegdikte 

  

1 dag   

Baksteen  0,2  0,2  0,2  0,2 

Kalkzandsteen  0,2  0,2  0,2  0,2 

7 dagen   

Kalkzandsteen  0,3  0,3  0,3  0,3 

28 dagen   

Baksteen  0,3  0,3  0,6  0,6 

Betonsteen  0,3  0,3  0,6  0,6 

Cellenbeton  0,3  0,3  0,3  0,3 

Kalkzandsteen  0,4  0,4  0,4  0,4 

Na 1 dag onderdompeling in water met een temperatuur van  
(20 ± 2)°C. Voor kalkzandsteen op een ouderdom van 1, 7 en 28 
dagen. Voor baksteen en betonsteen op een ouderdom van 28 
dagen. 

50 % van de in de tabel aangegeven waarde 

A Bijkomende eis voor lichtgewicht lijmmortels: De prestatie-eisen gelden bij een waterdosering die een door de producent 

vermelde spreidmaat oplevert met een maximale afwijking van  10 mm. Bij het ontbreken van deze informatie geldt dat de eisen 

gelden voor een mortel die is aangemaakt met een hoeveelheid water die een spreidmaat van (175  10) mm oplevert. 
B Uitsluitend voor baksteen. 
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05 Vorstbestandheid 

5.1. Vorstbestandheid mortels 

Voor metselmortels blootgesteld aan de omgevingsklasse MX3 en voor alle voegmortels 

bestemd voor onbeschermd metselwerk, moet de fabrikant de geschiktheid declareren voor 

blootstelling aan de weersomgevingsvoorwaarden. 

De vorstbestandheid van de mortels wordt verklaard overeenkomstig de norm NBN B 15-

231 met inachtname van de bepalingen vermeldt in Bijlage A.  
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06 Thermische eigenschappen 

– verklaring van de 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

6.1. Algemeen 

De norm NBN EN 998-2 bepaalt dat de producent, voor mortels beoogd om te worden 

toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld aangaande de thermische eigenschappen, de 

gemiddelde waarde van de warmtegeleidbaarheid bij een gemiddelde temperatuur van 10°C 

in droge toestand van de mortel moet verklaren, zijnde de gemiddelde λ 10, droog, mortel -

waarde. 

Conform de EPB-regelgeving: Bijlage 3: “Transmissie Referentie Document” (of Réglemen-

tation PEB: Annexe 7: “Document de référence pour les pertes par transmission”) - 

definieert nadere specificaties m.b.t. de berekening van transmissieverliezen in het kader 

van de energieprestatieregelgeving - geldt in België daarenboven de wettelijke verplichting 

om de λD =  λ 10,droog, mortel (90/90)-waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-

fractielbovengrens met een betrouwbaarheidsniveau van 90 % en tevens de wijze waarop 

de verklaring gebaseerd is. De achterliggende redenering is dat als je een muur wilt laten 

meetellen als isolatie de muur ook dient te beantwoorden aan de gestelde isolatie-eisen. 
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6.2. Thermische eigenschappen 

Indien de mortels worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld worden 

aangaande de thermische eigenschappen, moet de producent voldoende gegevens 

verstrekken aangaande de thermische eigenschappen van de mortel. Hij zal dit doen door: 

6.2.1. Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt  

De producent zal de λ10,droog,mortel verklaren, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de 

equivalente warmtegeleidbaarheid) bij een gemiddelde temperatuur van 10 °C van de 

mortel in droge toestand. Tevens dient hij de wijze waarop de verklaring gebaseerd is te 

vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde 

(a) methode S1: bepaling van de λ10,droog,mortel –waarde, gebaseerd op een 

statistische evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van 

“λ10,droog,mortel/nettovolumemassa in droge toestand”; 

(b) methode S2: bepaling van de λ10,droog,mortel–waarde, gebaseerd op een 

statistische evaluatie van de nettodensiteit en een relatie 

“λ10,droog,mortel/nettovolumemassa” op basis van proeven. 

 

De norm NBN EN 998-2 bepaalt dat de producent de gemiddelde waarde dient te 

verklaren, zijnde de gemiddelde λ10,droog,mortel  -waarde. 

Conform de EPB-regelgeving - Bijlage 3: ’Transmissie Referentie Document’ -, geldt in 

België daarboven de wettelijke verplichting om de λD = λ 10,droog, mortel (90/90)-waarde te 

verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractielbovengrens met een 

betrouwbaarheidsniveau van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is 

en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is. 

6.2.2. In variante: de verklaring van volumemassa en configuratie  

In variante is het de producent ook toegestaan om 

(a) de gemiddelde droge volumemassa, en de 90 %-fractielwaarde met een 

betrouwbaarheidsniveau van 90 % (de 90/90-waarde) of  

(b) de 50%-fractielwaarde met een betrouwbaarheid van 90% (de 50/90-waarde)  

mee te delen. 

De producent moet duidelijk het fractiel en het niveau van betrouwbaarheid vermelden van 

de verklaarde waarden. 
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07 Preciseringen 

NBN EN 1745 

 

 

7.1. Preciseringen m.b.t. NBN EN 1745 

Voor de thermische geleidbaarheid en de waterdampdiffusieweerstand3 kan een 

tabelwaarde opgegeven worden zonder onderzoek zoals aangegeven in NBN-EN 998-2. 

Bijkomende preciseringen 

a) Thermische geleidbaarheid (‘Thermal conductivity’): De tussenliggende waarden 

worden berekend door lineaire interpolatie tussen de twee aangrenzende 

waarden. 

b) Waterdampdiffusieweerstand (tabel A.12 van NBN-EN 1745) (‘Water vapour 

diffusion coefficient’):  

 Indien ‘density of dry material’  ≤ 1500 kg/m³  = 5/20,  

 Indien ‘density of dry material’ > 1500 kg/m³  = 15/35.   

                                                                 
3 Voorheen waterdampdoorlatendheid 
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08 Vrijwillig 

overeenkomstigheidsmerk 

 

De onderhavige technische voorschriften worden opgesteld om als referentie te dienen voor 

de vrijwillige certificatie van metselmortel. 
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Bijlagen 
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BIJLAGE A: Aanvullende bepalingen betreffende de vorstbestandheid van de 

mortels  

A.1. Monsterneming volgens NBN EN 1015-2 

Proefstukken: prisma’s 160 x 40 x 40 mm, aangemaakt volgens NBN EN 1015-2 §6 en §7 

3 proefstukken worden aangemaakt 

- Stockage van de proefstukken:  

o 5 dagen in de vorm bij relatieve vochtigheid > 90% en temperatuur 20°C ± 2°C 

o Uit de vorm: 9 dagen bij relatieve vochtigheid > 90% en temperatuur 20°C ± 
2°C 

o 28 dagen in een gecontroleerde klimaatkamer met relatieve vochtigheid 60% ± 
5% en temperatuur 20°C ± 2°C 

- Proefstuk drogen tot constante massa bij 105°C ± 5°C 
o Opname gewicht van ieder balkje (of proefstuk) 

- Vervolgens onderdompeling onder water gedurende 24 uur 

o Opname gewicht van ieder balkje (of proefstuk) 

A.2. Vorstproef gebaseerd op NBN B 15-231 

- Proefstukken in een ruimte brengen waarin volgende cycli worden toegepast: 

1.Gedurende 1 à 2 uur: temperatuurdaling van omgeving naar 0°C 

2.Gedurende 5 uur: temperatuurdaling tot -15°C 

3.Gedurende 10 à 12 uur: behoud van temperatuur van -15°C 

 4.In een tijdspanne van 5 à 7 uur:  

 in maximum 30 minuten: temperatuurstijging tot 10°C  

 behoud van de temperatuur van 10°C 

- 1 cyclus duurt 24 uur 

- In totaal: 14 cycli 

- Per 3 cycli wordt het gewicht gemeten van ieder balkje (of proefstuk). Indien er een 
gewichtsverlies is van > 5%, moeten de betreffende balkjes (of proefstukken) terug 
worden ondergedompeld tot het initiële gewicht bereikt is. 

Na 14 cycli van elk 24 uur: visuele waarnemingen: 

- scheurvorming 

- afbrokkeling 

- afschilfering 

- barstvorming 

- andere veranderingen: gewichtsverlies van ≥ 5 % in droge toestand, desgevallend en op 

onderbouwd uitdrukkelijk verzoek uit te breiden naar:  E-modulus, drukweerstand, 

geluidsgolven.  
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BIJLAGE B: Bepalen van het watervasthoudend vermogen van verse mortel  

B.1. Apparatuur 

- Balans (met een weegnauwkeurigheid tot 0.01 gram) 

- Mortelmenger 

- Truweel 

- Metalen staaf  

- 2 plastieken platen (155 mm x 155 mm) 

- Plastieken ring (binnenste diameter: 90 mm, buitenste diameter: 110 mm, hoogte: 

maximaal 25 mm) 

- 2 filters (diameter 110 mm) 

- 1 vlies (diameter 110 mm, gewicht: 20 g/m²) 

B.2. Werkwijze 

B.2.1. Voorbereiding 

De waterbehoefte bepalen a.d.h.v. de spreidmaat. 

Vervolgens de meetopstelling klaarmaken: ring - vlies – filter (+ filter) 

B.2.2. Proef watervasthoudend vermogen 

1. Gewicht bepalen van de filter(s) 

2. Gewicht bepalen van de meetopstelling (leeg) 

3. 3 kg metselmortel en water gedurende 30 seconden mengen in de mortelmenger   

4. Na het mengen dient de ring binnen de 60 seconden gevuld te worden met de 

mortelspecie. Vervolgens wordt de mortel afgestreken d.m.v. de metalen staaf.  

5. De ring afdekken met het vlies en de filter(s).   

6. Afdekken met plastieken plaat  

7. Gewicht bepalen van de meetopstelling gevuld met mortel  

8. Het geheel omkeren en belasten met een gewicht van 2 kg 

9. 4 minuten na contact tussen mortelspecie en filter wordt het vlies gewogen.  

10. Gewicht bepalen van de natte filter(s) 

B.2.3. Berekenen van het watervasthoudend vermogen 

Bereken het watervasthoudend vermogen aan de hand van de volgende formule: 

Watervasthoudend vermogen in % = 100 – E 

Waarbij geldt: 

E = 100 * [A x (1 + C)] / (B x C)] 
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A is het verschil van massa tussen de natte en droge filter (natte massa – (droge 

massa + massa van het vlies)  

B is de massa van de mortelspecie (staal) 

C is de hoeveelheid van water toegevoegd aan de mortel (= waterbehoefte). 
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