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01 Referentiedocumenten 

en definities 

1.1 Referentiedocumenten 

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

van toepassing voor de niet gedateerde referenties. 

NBN EN 934-1 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Algemene 
eisen 

NBN EN 934-2 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2 : 
Hulpstoffen voor beton - Definities, eisen, conformiteit, markering 
en etikettering 

NBN EN 480-1+A1 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - 
Beproevingsmethoden - Deel 1: Referentiebeton en 
referentiemortel voor beproevingen 

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

NBN EN 12350-7 Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte – Drukmethode 
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1.2 Definities 

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

product aan de hierbij betrokken eis te voldoen. 

Technische fiche: een technische fiche is het document dat afgeleverd wordt door de 

producent van hulpstoffen voor beton en bevat alle specifieke technische informatie van het 

product. Wanneer een afnemer/gebruiker hierom vraagt moet dit document voorgelegd 

kunnen worden. 

1.3 Referentiedocument 

Deze uitgave annuleert en vervangt de PTV 502, uitgave 1.1 van 31.07.2014. 

1.4 Inleiding 

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 van lokale gebruiken. 

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

met de eisen van de PTV 502 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 hulpstoffen die tot het toepassingsgebied behoren van de normen NBN EN 934-2/4 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 hulpstoffen die in Bijlage ZA, Tabel 

ZA.1, van deze normen aangegeven zijn. 

De CE-markering is het enige merkteken dat verklaart dat de hulpstoffen in 

overeenstemming zijn met de verklaarde prestaties van de essentiële kenmerken waarop 

deze normen betrekking hebben.  



Hoofdstuk 2     Toepassingsgebied

 

 Technische voorschriften - PTV 502 – Superplastificeerder/sterk waterreduceerder 
met verlengde verwerkbaarheid, Overschrijding van de bindingsvertraging, ‘a’, 
hulpstoffenhoeveelheid 

5 

 

02 Toepassingsgebied 

2.1  Toepassingsgebied 

Voorliggend document heeft als doelstelling het definiëren en vaststellen van de 

bijkomende specificaties en conformiteitscriteria. Deze zijn hieronder beschreven. 

 Verklaring van een verlengde verwerkbaarheid voor de hulpstoffen die aan de eisen 

van de norm NBN EN 934-1 en -2 voldoen als superplastificeerder/sterk 

waterreduceerder. 

Deze facultatieve verklaring gebeurt door het uitvoeren van de proeven zoals 

gedefinieerd in artikel 3.1 van voorliggend document en de resultaten moeten in 

overeenstemming zijn met de in artikel 3.2 vermelde criteria. 

 Vaststelling van een overschrijding van de bindingsvertraging bij het begin en bij 

het einde van de binding. 

 ‘a’, hulpstoffenhoeveelheid. 
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03 Verklaring van 

verlengde 

verwerkbaarheid 

3.1 Proeven en referentiebeton 

Naast de in tabel 3.2 van de norm NBN EN 934-2 vermelde proeven, worden een consistentieproef 
(zetmaat) en een bepaling van het luchtgehalte op vers beton 60 minuten na de toevoeging van de 
hulpstof uitgevoerd. 

Het referentiebeton is hetgene gebruikt voor de andere proeven van tabel 3.2 (referentiebeton met 
nr. IV van de NBN EN 480-1). 

Zijnde: 

 Slump ref: de zetmaat in mm van het getuigbeton vóór toevoeging van de hulpstof 

Slump t0: de zetmaat in mm gemeten onmiddellijk na toevoeging van de hulpstof 

 Slump tx: de zetmaat in mm gemeten x minuten na toevoeging van de hulpstof 

 Luchtref: het luchtgehalte op vers beton in % gemeten op het vers getuigebeton (vóór 
toevoeging van de hulpstof) 

 Lucht tx: het luchtgehalte op vers beton in % gemeten na x minuten 

x: 30 of 60. 
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3.2 Criteria 

3.2.1 Criteria voor het behoud van de consistentie 

3.2.1.1 Na 30 minuten 

30 minuten na de toevoeging, mag het consistentieverlies van het beton niet meer dan de waarde 
van één consistentieklasse overschrijden, d.i.:  

Slump t0 - Slump t30 ≤ 50 mm 

3.2.1.2 Na 60 minuten 

60 minuten na de toevoeging, is de consistentiewaarde hoger of gelijk aan deze van het 
getuigebeton: 

Slump t60 ≥ Slump ref 

 

3.2.2 Criteria voor het beperkt luchtgehalte 

60 minuten na toevoeging, blijft het luchtgehalte lager dan het luchtgehalte van het getuigebeton, 
verhoogd met 2%: 

Lucht t60 ≤ Luchtref + 2% 
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04 Overschrijding 

van de 

bindingsvertrager 

4.1 Hoe vermelden op de technische fiche 

Bij een overschrijding van de bindingsvertraging wordt op de technische fiche bijkomend de 
volgende tekst in de rubriek “neveneffecten / bijwerkingen” vermeld:  

4.1.1 Bij een bindingsvertraging van meer dan 12u00  

 “mogelijkheid van een belangrijke bindingsvertraging bij het begin van de 
binding in functie van het gebruikte cementtype”; 

 “mogelijkheid van een belangrijke bindingsvertraging bij het einde van de 
binding in functie van het gebruikte cementtype”; 

4.1.2 Bij een bindingsvertraging van meer dan 20u00   

 “een bindingsvertraging bij het begin van de binding van x u y min werd 
vastgesteld bij het uitvoeren van de compatibiliteitsproeven in combinatie met 
cement Z”, waarbij x u y min de bindingsvertraging is die door het externe 
laboratorium gemeten werd; 

 “een bindingsvertraging bij het einde van de binding van x u y min werd 
vastgesteld bij het uitvoeren van de compatibiliteitsproeven in combinatie met 
cement Z”, waarbij x u y min de bindingsvertraging is die door het externe 
laboratorium gemeten werd. 
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05 ‘a’, hulpstoffen-

hoeveelheid 

5.1 Betekenis 

De consistentie is het resultaat van de waterbehoefte, het watergehalte van het beton en 

van de hulpstofdosering.  

Hiertoe wordt de invloed van een bepaalde hoeveelheid superplastificeerder op de 

consistentie bepaald.  

Dit is de hoeveelheid superplastificeerder ‘a’, in liter/m³, die toegevoegd wordt om een 

consistentieklasse te wijzigen. 

5.2 Van toepassing voor de volgende hulpstoffen 

 superplastificeerder/sterk waterreduceerder; 

 superplastificeerder/sterk waterreduceerder met verlengde verwerkbaarheid; 

 superplastificeerder/sterk waterreduceerder/bindingsvertrager. 
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