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1. Toepassingsgebied 

Het voorliggende normatieve document heeft tot doel de specificaties en conformiteitscriteria van de 

nabehandelingsproducten voor metselmortel en beton te definiëren en vast te leggen.  

In afwachting van de definitieve invoering van een Europese norm voor nabehandelingsproducten, 

dienen deze technische voorschriften als referentie voor de BENOR-conformiteitscertificatie van 

nabehandelingsproducten.  

De certificatie van deze producten heeft enkel betrekking op de proefvoorwaarden omschreven in 

bijlage 2 van het huidige document. Ze verzekert dus niet de doeltreffendheid van een product dat in 

andere omstandigheden verwerkt werd dan die gedefinieerd in dit document. 

2. Referenties 

De te raadplegen documenten zijn in bijlage 1 opgenomen. 

3. Definities 

Voor dit normatieve document zijn volgende definities van toepassing. 

3.1. Nabehandelingsproduct 

Vloeibaar product waarvan het gebruik op metselmortel- of betonoppervlakken, die blootgesteld zijn aan 

atmosferische invloeden, de verdamping kan tegengaan van water dat zich tijdens de bindings- en de 

verhardingsfase in metselmortel of beton bevindt.  

Nota :  Een nabehandelingsproduct is meestal samengesteld uit een organisch oplosmiddel of uit water 

 (meestal hars of een 

polymeer), en eventueel uit minerale stoffen (bijvoorbeeld : titaandioxide). 

3.2.  Aanbevolen gebruikshoeveelheid. 

De door de fabrikant aanbevolen gebruikshoeveelheid van het nabehandelingsproduct uitgedrukt in 

g/m² van het oppervlak, waarvoor de beschermingscoëfficiënt, gemeten zoals omschreven in bijlage 2, 

voldoet aan de aanvaardingsgrenzen gedefinieerd in punt 4.2. 

3.3.  Identificatie 

De procedure omschreven in punt 4.1 van dit normatieve document die toelaat een 

nabehandelingsproduct te karakteriseren en haar eenvormigheid en standvastigheid in verschillende 

batches na te gaan.  

3.4. Doeltreffendheid 

De doeltreffendheid van een nabehandelingsproduct wordt gemeten door zijn beschermingscoëfficiënt 

te bepalen.   
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De methode, omschreven in bijlage 2, bestaat erin het waterverlies ingevolge verdamping op 72u van 

betonproefstukken die met een nabehandelingsproduct bedekt zijn te vergelijken met niet-bedekte 

betonproefstukken (getuigeproefstukken). 

 

3.5.  Referentiebeton 

Referentiebeton is, zoals uitgelegd in bijlage 2 van dit normatieve document, beton dat gebruikt wordt 

ter controle van de doeltreffendheid van de nabehandelingsproducten. 

4. Specificaties 

Een overzicht van de identificatiecriteria en de doeltreffendheidsspecificaties wordt hieronder 

weergegeven: 

4.1. Identificatiecriteria 

De tabel 1 geeft de normatieve referenties weer voor de verschillende identificatieproeven alsook de 

conformiteitcriteria die daarmee verbonden zijn. De proeven met betrekking tot reactieve harsen (type 

waterepoxide) zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Specificatie Proefmethode Conformiteitscriteria 

Homogeniteit en kleur Visuele proef Homogeen en identiek aan de kleur van 
het referentiemonster 

Droge materie (DM) NBN EN ISO 3251  
op een monster van 1g 
gedurende 1u aan 
125°C(1) 

± 5% relatief van de aangegeven 
waarde indien DM>20% 

± 10% relatief van de aangegeven 
waarde indien DM 20% 

Asgehalte (V) 

(enkel voor de gekleurde 
nabehandelingsproducten) 

NBN EN ISO 3451-1 (1) (2) Waarde hoger of gelijk aan de minimale 
aangegeven waarde 

Viscositeit NBN EN ISO 3219 (1) ± 20% van de aangegeven waarde 

Infrarood spectrum NBN EN 1767 (2) De absorptiebanden moten zowel qua 
positie (cm-1) als qua relatieve 
intensiteit overeenkomen met de 
absorptiebanden van het 
referentiespectrum 

Volumemassa NBN EN ISO 2811-1 of  
NBN EN ISO 2811-2 (1) 

± 3% van de aangegeven waarde 

(1)  Indien de methode beschreven in de proefnorm niet van toepassing is, moet de fabrikant 
een andere proefmethode aangeven onder voorbehoud van goedkeuring door het 
certificatiecomité. 

(2) Deze methode dient gewijzigd te worden volgens de modaliteiten in bijlage 3. 

Tabel 1 : Proefmethoden en criteria betreffende de identificatiespecificaties 
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4.2. Doeltreffendheidscriteria (prestatie) 

Voor een proef uitgevoerd met de door de producent aanbevolen gebruikshoeveelheid, is 75 % de 

minimale aanvaardingsgrens voor de beschermingscoëfficiënt, gemeten op 72 u (zie bijlage 2 van dit 

document). 

5. Frequentie van zelfcontrole 

De tabel 2 geeft de minimumfrequentie aan van de proeven die door de producent (of onder zijn 

verantwoordelijkheid) per product in het kader van zijn zelfcontrole moeten uitgevoerd worden: 

 

Categorie Proef Frequentie 

Identificatie Homogeniteit en kleur Proef uit te voeren op elke batch 

Droge materie (DM) Proef uit te voeren op elke batch 

Asgehalte (V) 1/jaar 

Viscositeit Proef uit te voeren op elke batch 

Infrarood spectrum 1/jaar 

Volumemassa Proef uit te voeren op elke batch 

Prestatie Doeltreffendheid volgens TRA 501 (1) 

(1)  De proef dient eveneens uitgevoerd te worden indien de indentificatieresultaten 
niet conform zijn vooraleer het product op de markt wordt gebracht 

Alle proeven moeten eveneens uitgevoerd worden bij wijziging van het product 

Tabel 2 : Frequentie van de autocontrole 

 
NB: de frequenties met betrekking tot reactieve harsen (type waterepoxide) zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
 

6. Informatie betreffende het nabehandelingsproduct 

6.1. Markering 

Een informatieve fiche van het product moet bij elke levering gevoegd worden.  Deze informatieve fiche 

moet aangebracht worden op de verpakking (bijvoorbeeld door middel van een zelfklevend etiket) of 

moet, voor de leveringen in bulk, bij de leveringsbon gevoegd worden. 

De informatieve fiche dient ten minste de volgende inlichtingen te vermelden: 

 Commerciële benaming van het nabehandelingsproduct; 

 Actief bestanddeel; 

 Identificatie van de producent; 

 Verwijzing naar dit document en in voorkomend geval, het conformiteitsmerk; 
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 Fabricatiereferentie (batchnummer) en productieplaats; 

 Houdbaarheidsdatum; 

 Aanbevolen gebruikshoeveelheid; 

 Aanbevolen minimum gebruikstemperatuur; 

 Indien noodzakelijk, instructies voor het homogeniseren vóór gebruik; 

 Instructies betreffende de bewaring (minimumtemperatuur); 

 Gebruiksinstructies 

6.2. Technische fiche 

De technische fiche van het product omvat minstens de volgende vermeldingen: 

 Commerciële benaming van het nabehandelingsproduct; 

 Identificatie van de producent; 

 Verwijzing naar dit document en in voorkomend geval, het conformiteitsmerk; 

 Actief bestanddeel; 

 Homogeniteit en kleur; 

 Ingeval van ontmenging, de manier waarop het product gehomogeniseerd kan worden; 

 De aangegeven waarde van de droge materie (DM) en de opgelegde limieten; 

 De aangegeven waarde van het gehalte aan vliegas (V) en de opgelegde limieten; 

 De aangegeven waarde van de viscositeit en de opgelegde limieten; 

 Geldigheidsduur; 

 Aanbevolen gebruikshoeveelheid; 

 Aanbevolen minimum gebruikstemperatuur; 

 Indien noodzakelijk, instructies voor het homogeniseren vóór gebruik; 

 Instructies betreffende de opslag (minimumtemperatuur); 

 Gebruiksinstructies 
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BIJLAGE 1 : Te raadplegen normatieve documenten 

 

De uitgaven van de normatieve documenten zijn die, die geldig zijn op het ogenblik van publicatie van 

dit document. Men dient echter steeds beroep te doen op de meest recente uitgaven. 

Normatieve referenties voor PTV 501 "curing compounds" 

NBN EN ISO 3251:1995 Verven en vernissen - Bepaling van de niet-vluchtige bestanddelen 
van verven, vernissen en bindmiddelen voor verven en vernissen 

NBN EN ISO 3451-1:1997 Kunststoffen  Bepaling van de as  Deel 1: Algemene methoden (ISO 
3451-1:1997) 

NBN EN ISO 3219:1995 Kunststoffen - Polymeren/harsen in vloeibare, geëmulgeerde of 
gedispergeerde toestand - Bepaling van de viscositeit met een 
roterende viscosimeter met gedefinieerde schuifsnelheid (ISO 
3219:1993) 

NBN EN 1767:1999 Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Infrarood-analyse 

NBN EN ISO 2811-1:2001 Verven en vernissen - Bepaling van de dichtheid - Deel 1: Methode 
met pyknometer (ISO 2811-1:1997) 

NBN EN ISO 2811-2:2001 Verven en vernissen - Bepaling van de dichtheid - Deel 2 : Methode 
met dompellichaam (ISO 2811-2:1997) 

pr EN 14754-1 Nabehandelingsproducten  Beproevingsmethode: Deel 1  Bepaling 
van de doeltreffendheid van de bescherming van gewone 
nabehandelingsproducten 

NBN EN 12350-2:2009 Beproeving van betonspecie - Deel 2: Zetmaat 

NBN EN 12350-3:2009 Beproeving van betonspecie - Deel 3: Vebe-proef 

NBN EN 12350-6:2009 Beproeving van betonspecie - Deel 6 : Dichtheid 

NBN EN 12350-7:2009 Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte  Drukmethode 

NBN EN 1008:2002 Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, 
beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief 
spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als 
aanmaakwater voor beton 
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BIJLAGE 2 :  Werkwijze ter bepaling van de doeltreffendheid van 
nabehandelingsproducten tegen verdamping 

 

Basisreferentie :  prEN 14754  1 van 08-2003 : « Curing Compounds.  Test methods  Part 1 : 

Determination of water retention efficiency of common curing compounds ». 

1. Onderwerp 

Het voorliggend document beschrijft een methode voor de bepaling van de doeltreffendheid van een 

nabehandelingsproduct. De methode bestaat erin enerzijds het waterverlies door verdamping van 

betonproefstukken bedekt met een nabehandelingsproduct, te vergelijken met het waterverlies van 

betonproefstukken die niet bedekt werden (getuigeproefstukken). 

2 Uitrusting 

- Vormen : vierkante inox vormen met een zijde van 20 cm en 5 cm hoog; 

- Glasplaten met afmetingen (300 x 300) mm² met een opzetstuk in siliconen 

- Balans met een capaciteit van ten minste 6 kg en een afleesnauwkeurigheid van 0,1 g; 

- Betonmenger; 

- Vebe-toestel volgens NBN EN 12350-3  

- Persluchtbron en -pistool met een spuitdruk tussen 0,5 et 0,9 bar; 

- Truweel; 

- Klimaatkamer met een temperatuur van (35 ± 2) °C en (40 ± 3) % relatieve vochtigheid; 

- Klimaatkamer met een temperatuur van (20 ± 2) °C en (60 ± 5) % relatieve vochtigheid. 

- Handborstel met harde haren 
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3 Materialen 

- Cement : CEM I met klasse 42,5 of 52,5 waarvan het C3A-gehalte tussen 7% en 11 % ligt en waarvan 

de specifieke oppervlakte (Blaine) gelegen is tussen 320 m²/kg en 400 m²/kg. 

- Water in overeenstemming met NBN EN 1008.  

- Natuurlijke granulaten die een korrelgrootteverdeling hebben zoals vermeld in tabel 3. 

Maaswijdte 
van de zeef 
(mm) 

Doorval in massa (%) 

8 95 - 100 

4 67 - 73 

2 49 - 55 

1 33 - 39 

0,5 20 - 25 

0,25 8 - 12 

0,125 3 - 6 

Tabel 3: Granulaat voor beton 

4 Betonsamenstelling 

- Beton met 400 kg/m³ cement, ± 5 kg/m3; 

- W/C factor =  0,48; 

Het beton is van de consistentieklasse S1 en vertoont geen uitzweetwater. 

5 Werkwijze 

5.1 Aantal proeven 

Het aantal uit te voeren proeven is drie. 

Elke proef omvat een reeks van 3 proefstukken, bestemd om respectievelijk het massaverlies te bepalen 

van het beton bedekt met het nabehandelingsproduct (proefstukken A1, A2 en A3), het massaverlies van 

het niet-bedekte beton (proefstukken B1, B2 en B3) en het massaverlies van het nabehandelingsproduct 

(proefstukken C1, C2 en C3).  Olie het nodige aantal vormen in en markeer ze vervolgens. 

5.2 Verdampingsvoorwaarden 

Houd het lokaal waarin de proefstukken blootgesteld zijn aan een temperatuur van (35 ± 2) °C en een 

relatieve vochtigheid van (40 ± 3) %. 
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5.3 Het mengen van het beton. 

Vóór de vervaardiging van het beton worden de bestanddelen, waaronder het nabehandelingsproduct, 

bewaard bij een temperatuur van (20 ± 2) °C. De temperatuur van vers beton moet aan het einde van 

het mengen gelijk zijn aan (21 ± 2) °C. 

Het mengen van het beton gebeurt conform de richtlijnen van de norm EN 480-1 (april 2007), nl.: 

 Een menger gebruiken met open mengvat en krachtige werking die gevuld is tot tenminste 50 % van zijn 

capaciteit (en maximum 90 % van zijn capaciteit); 

 De binnenkant van het mengvat afvegen met een vochtige doek. De droge granulaten in het mengvat 

doen en vervolgens de helft van het voorziene water; 

 Gedurende 2 min mengen en vervolgens gedurende 2 min laten rusten. Tijdens de rustperiode, het 

mengvat afdekken. 

 De menger gedurende 30 seconden opnieuw opstarten na of tijdens het toevoegen van het cement.  

Tijdens de volgende 30 seconden de rest van het water toevoegen.  Nadien gedurende 2 min. mengen. 

Het tijdstip van toevoeging van het aanmaakwater wordt genoteerd. 

De consistentie van het verse beton (slump en VeBe-tijd), de volumemassa en het luchtgehalte van het 

verse beton worden gemeten binnen de 10 minuten volgend op de aanmaak van het beton en volgens de 

richtlijnen van de normen NBN EN 12350-2, NBN EN 12350-3, NBN EN 12350-6 en NBN EN 12350-7. 

 

5.4 Aanmaak van de proefstukken 

De proefstukken worden onmiddellijk na de proeven op vers beton in de vormen aangemaakt. Het beton 

wordt in een enkele laag op de VeBe-triltafel geplaatst en wordt gedurende maximum 20 seconden 

getrild. Voor elk proefstuk wordt het uur genoteerd. 

stukken te elimineren, wordt er kruisgewijs 

gefabriceerd.  Zodoende worden de proefstukken vervaardigd in deze volgorde: A1  B2  A2  B3  A3  B1. 

Onmiddellijk na het trillen wordt het oppervlak van de proefstukken geëffend, met bijvoorbeeld een truweel. 

De aanmaak van de proefstukken moet beëindigd worden vooraleer het beton 45 minuten oud is (te tellen 

vanaf de tweede toevoeging van het aanmaakwater).  Na vervaardiging worden de proefstukken bij een 

temperatuur van (20  2)°C en een relatieve vochtigheid van (60  5) % bewaard tot het beton de ouderdom 

van 60 minuten heeft bereikt. Om waterafscheiding (bleeding) te verwijderen, wordt vervolgens de 

betonoppervlakte met een harde borstel in een positie van 45° één keer in de twee loodrechte 

richtingen zonder druk afgestreken. Na deze 60 minuten moet het oppervlak van de proefstukken mat zijn.  

De proefstukken worden na vervaardiging en juist voor het verstuiven gewogen (ouderdom van 60 

minuten), namelijk:  

- mAi, 0, mBi, 0 de massa in gram van de proefstukken A en B (i = 1,2 of 3) onmiddellijk na het vormen 

 (tijd t = 0) ; 
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- mAi en mBi, de massa in gram van de proefstukken A en B (i = 1,2 of 3) bij een ouderdom van 60 minuten 

(hetzij juist voor de verstuiving). 

Na het wegen worden de proefstukken B zonder uitstel opnieuw in de klimaatkamer geplaatst bij een 

temperatuur van (35  2) °C en (40  3) % relatieve vochtigheid en het uur wordt genoteerd terwijl het 

nabehandelingsproduct over de proefstukken A wordt verstoven. De verplaatsing van de proefstukken 

dient zo veel mogelijk ingekort worden om productverlies of filmbreuk te vermijden. 
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5.5 Het aanbrengen van het nabehandelingsproduct op proefstuk A 

Het aanbrengen van het nabehandelingsproduct op het proefstuk Ai gebeurt onmiddellijk wanneer het 

beton 60 minuten oud is. 

Verstuif het nabehandelingsproduct op het betonoppervlak, vanop een hoogte van 30 à 40 cm met 

een druk tussen 0,5 en 0,9 bars. De druk dient meetbaar te zijn en moet genoteerd worden.  De 

verstuiving vindt plaats met het proefstuk op de balans.  In tabel 4 wordt de hoeveelheid van het te 

verstuiven nabehandelingsproduct aangegeven. Wanneer een plastiek dekblad gebruikt wordt, dient er 

geverifieerd te worden dat het de meting niet beïnvloedt door een elektrostatisch effect. 

Veeg de buitenrand van het proefstuk af en ga onmiddellijk over tot het wegen, waarvan het resultaat, 

namelijk mA1p, naar de massa in gram verwijst van het proefstuk bedekt met het 

nabehandelingsproduct. Plaats vervolgens zonder uitstel het proefstuk A in de klimaatkamer bij een 

temperatuur van (35  2) °C en een relatieve vochtigheid van (40 ± 3) % en noteer het uur. 

Weeg de proefstukken A en B na een verblijf van 24u, 48u en 72u in de klimaatkamer. Hun massa in gram 

wordt als volgt genoteerd: mA1p,24 , mA1p,48 , mA1p,72, mA2p,24 A3p,24 A3p,72, en mB1,24 , mB1,48 , mB1,72, mB2,24 

B3,24 B3,72. De tijd t = 0 wordt gemeten op het ogenblik dat de proefstukken opnieuw in de 

klimaatkamer geplaatst worden (d.i. na de eerste blootstellingsperiode van 60 minuten en na de eventuele 

verstuiving van het nabehandelingsproduct). 

Te verstuiven 
hoeveelheid 

(g/m²) * 

Te verstuiven 
hoeveelheid per 

proefstuk : P 
(g) 

Toegelaten hoeveelheid per 
proefstuk ** 

Ondergrens (g) Bovengrens (g) 

75 3,00 2,85 3,15 

100 4,00 3,80 4,20 

125 5,00 4,75 5,25 

150 6,00 5,70 6,30 

175 7,00 6,65 7,35 

200 8,00 7,60 8,40 

225 9,00 8,55 9,45 

250 10,00 9,50 10,50 

* = aanbevolen gebruikshoeveelheid (ml/m²) x volumemassa 

** tolerantie van 5 % ten opzichte van de te verstuiven hoeveelheid r 

Tabel 4  Hoeveelheid van het te verstuiven nabehandelingsproduct 
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5.6 Het aanbrengen van het nabehandelingsproduct op de tegel (proefstuk C). 

De voorbereiding van dit proefstuk gebeurt onmiddellijk na die van de proefstukken A en B. 

Weeg het proefstuk C en noteer zijn massa in gram, namelijk mC1.  Breng dezelfde hoeveelheid van het 

nabehandelingsproduct aan als die aangebracht op proefstuk A. De verstuiving vindt plaats op een 

oppervlakte van (200 x 200)mm². Weeg, na aanbrenging van het nabehandelingsproduct, het proefstuk C, 

en noteer de massa in gram, namelijk mC,1p. Plaats het proefstuk C in de klimaatkamer naast de 

proefstukken A en B en noteer het uur. Weeg, na een verblijf van 24u, 48u en 72u het proefstuk C en 

noteer hun massa in gram, namelijk mC1p,24 , mC1p,48 , mC1p,72  . 

5.7 Bewaring van de proefstukken. 

Extra aandacht dient besteed te worden aan de omgevingsomstandigheden. Temperatuur en 

vochtigheid zullen om de 15 minuten geregistreerd worden gedurende het eerste uur vóór het 

aanbrengen van het product en gedurende de 4 uren na het begin van de nabehandeling. Deze 

registratie kan beperkt wordt tot één keer per 30 minuten tussen het 4de en het 8ste uur. Tenslotte 

zullen deze omstandigheden om het uur geregistreerd worden vanaf het 8ste uur tot het einde van de 

proef. 
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6 Berekening van de doeltreffendheid van het nabehandelingsproduct tegen verdamping 

De doeltreffendheid van het nabehandelingsproduct wordt bepaald door het rekenkundige gemiddelde 

van de individuele resultaten, bekomen tijdens elk van de drie proeven. Het resultaat wordt gevalideerd 

door verificatie van het spreidingscriterium beschreven onder 6.2 van voorliggend document. 

 

6.1 Uitdrukking van de resultaten voor de doeltreffendheid 

Zij: 

- i : nr. van het proefstuk (1, 2 of 3) 

- x : tijdstip waarop de massa bepaald wordt (24u, 48u of 72u) 

- P : voorgeschreven hoeveelheid product, uitgedrukt in g 

 

 Massaverlies van de proefstukken, vanaf de fabricatie en tot het verstuiven van het 

nabehandelingsproduct (T van (20  2)°C), relatieve vochtigheid van (60  5) %) : 
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 Massaverlies van de getuigeproefstukken (B) : 
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 Massaverlies van de proefstukken behandeld met het nabehandelingsproduct (A) : 
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 Massaverlies van de getuigeproefstukken behandeld met het nabehandelingsproduct (C) : 
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 Hoeveelheid van het nabehandelingsproduct aangebracht op proefstukken A (op het tijdstip t = 0) : 
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 Hoeveelheid van het nabehandelingsproduct aangebracht op proefstukken C (op het tijdstip t = 0) : 
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 Massaverlies in % van de getuigeproefstukken behandeld met het nabehandelingsproduct (C) : 

 

%)(
3

%

%

%)(100*%

3

1

,

,

,

,

,

en

m

m

en
m

m
m

i

xCip

xCp

cureCi

xCip

xCip













 

 



 

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
NABEHANDELINGSPRODUCTEN 

31.07.2014 
Uitgave1.4 

PTV 501  
p. 16/19 

 

 

 

 Massaverlies van de proefstukken behandeld met hoeveelheid Y g van het product per m²: 
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 Correctiefactor voor de gemiddelde hoeveelheid werkelijk verstoven product : 
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 Doeltreffendheid van het nabehandelingsproduct : 

 100**
,

,,
k

m

mm
E

xB

xApxB

x



          (in %) 

 
 

6.2 Nazicht van het spreidingscriterium 

Voor elke individuele waarde, bepaalt men het relatieve verschil  t.o.v. het gemiddelde volgens volgende  
formule:  
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Indien het gemiddelde verschil groter is dan 10%, moet de individuele waarde die het grootste verschil 
geeft geëlimineerd worden en herberekent men de gemiddelde waarde van de doeltreffendheid en het 
gemiddelde verschil. Indien dit laatste groter blijft dan 10%, moeten de proeven opnieuw uitgevoerd 
worden terwijl men de mogelijke oorzaak van de spreiding van de resultaten onderzoekt. 
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De hiernavolgende flowsheet beschrijft de valideringsprocedure van de resultaten: 

Bepaling van de afwijkingen van

iedere individuele waarde ten

opzichte van het gemiddelde

Bepaling van de gemiddelde

afwijking

Drie

beschikbare individuele

resultaten

Gemiddelde

afwijking > 10,0%

2 of drie AANVAARDE

resultaten

VERWORPEN

resultaten

Neen

Het meest afwijkend

resultaat van de

gemiddelde verwijderen

Ja

Ja

Neen

 

7 Proefverslag 

 
 

Het verslag zou volgende elementen moeten vermelden: 

 

 materialen : 

 Granulaten:  herkomst, steenslag of gerold grind, type, korrelgrootteverdeling 

 Cement:  normatieve aanduiding, productie-eenheid, C3A-gehalte en specifieke oppervlakte. 

 Consistentie, samenstelling en rendement van het beton 

 

 resultaten: 

Het verslag zou de waarden van de individuele en tussenliggende metingen moeten vermelden alsook 

de berekening van de doeltreffendheid.  

De kurven van de registraties voor temperatuur en vochtigheid worden bij het verslag gevoegd. 
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BIJLAGE 3 : Wijzigingen aan te brengen aan de methodes te gebruiken voor 
bepaalde identificatieproeven 

 
 
Infrarood spectrum (NBN EN 1767)  aan te brengen wijzigingen bij gebruik van de ATR- 
horizontale methode met ZnSe-kristal 
 
Met behulp van een zachte vod een fijne laag van het « niet bewerkte » product op het kristal 
leggen. Vervolgens het solvent en het water door opwarming met een pistool met warme lucht 
elimineren. Dit pistool is zo afgesteld dat de temperatuur van het kristal ten hoogste 80 à 90°C 
bereikt (temperatuur gemeten met behulp van een infrarode thermometer). 
 
 
Gehalte aan assen (V) (NBN EN ISO 3451-1)  verduidelijkingen aangaande de werkwijze 
 
- de massa voor de proefneming is in functie van het veronderstelde gehalte aan assen (zie tabel 

van de norm) en wordt binnengebracht (in één of meerdere keren) in een verbrandingscapsule 
van gepaste afmetingen; 

- in het geval van grote proefnemingen, worden de vluchtige producten (solventen) gedurende 
24u verdampt op een zandbad van 40°C; 

- de capsule wordt vervolgens in de stoof gezet volgens de voorwaarden van temperatuur en tijd 
vastgelegd voor de conventionele droge materie; 

- vervolgens gaat men over tot de gelijkmatige verbranding van het bindmiddel zodoende de 
verliezen door opspatten te vermijden. Men kan een zandbad gebruiken waarvan de 
temperatuur progressief wordt opgevoerd tot 350  50 °C naargelang het bindmiddel; 

- de verbranding wordt vervolgens eventueel voortgezet met een bunsenbrander alvorens de 
capsule in de moffeloven te brengen die geregeld wordt op een temperatuur van 900  50 °C 
gedurende 2 uur. 

-  
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BIJLAGE 4 : Proeven en frequenties specifiek voor reactieve harsen van het type 
« waterepoxide » 

 
Er moet opgemerkt worden dat voor andere types harsen de fabrikant andere proefmethodes mag 
aanbevelen op basis van de richtlijnen van de norm prEN 1504-2 onder voorbehoud van 
goedkeuring door het certificatiecomité. 
 
 

Specificatie Proefmethode Conformiteitscriteria 
Autocontrole-

frequentie 

Homogeniteit en kleur 
van de bestanddelen A 
en B 

Visueel Homogeen en identiek 
aan de kleur van het 
referentiemonster. 

Proef uit te voeren 
op elke batch 

Droge Materie (DM) van 
de bestanddelen A en B 

NBN EN ISO 3251 op 
een monster van 1 g 
gedurende 1 u  
aan 125°C 

± 5% relatief van de 
aangegeven waarde 
indien DM>20%                          
± 10% relatief van de 
aangegeven waarde 
indien DM<20% 

Proef uit te voeren 
op elke batch 

Bepaling van het 
epoxide-equivalent 
(bestanddeel A) 

NBN EN 1877-1 
± 5% van de 
aangegeven waarde 

1/jaar 

Bepaling van het amine-
equivalent (bestanddeel 
B) 

NBN EN 1877-2 
± 6% van de 
aangegeven waarde 

1/jaar 

Viscositeit van de 
bestanddelen A en B 

NBN EN ISO 3219 (1) ± 20% van de 
aangegeven waarde 

Proef uit te voeren 
op elke batch 

Infrarood spectrum van 
de bestanddelen A en B 

NBN EN 1767 (2) De absorptiebanden 
moeten zowel qua 
positie (cm 1) als qua 
relatieve intensiteit 
overeenkomen met de 
absorptiebanden van 
het referentiespectrum  

1/jaar 

Homogeniteit en kleur 
van de bestanddelen A 
en B 

NBN EN ISO 2811-1 
of NBN EN ISO 2811-
2 

± 3% van de 
aangegeven waarde 

Proef uit te voeren 
op elke batch 

(1) Indien de methode beschreven in de proefnorm niet van toepassing is, moet de fabrikant een andere 
proefmethode aangeven onder voorbehoud van goedkeuring door het certificatiecomité. 

(2) Deze methode moet gewijzigd worden volgens de modaliteiten in bijlage 3. 

 
 
 


