
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 1168 Geprefabriceerde betonproducten 
— Holle vloerelementen 

Deze norm behandelt de vereisten en de 
basisprestatiecriteria en specificeert de 
minimumwaarde waar nodig voor geprefabriceerde 
holle vloerelementen van voorgespannen of gewapend 
beton met normaal soortelijk gewicht volgens EN 1992-
1-1: 2004.
Holle vloerelementen worden gebruikt in vloeren, 
daken, muren en soortgelijke toepassingen.

Holle vloerelementen Structureel 2+ M/100

Dragende wandelementen (WLS, WLH, 
WLM);
Keermuurelementen (WRS);
Dakelementen (RLS, RLH, RLM);
Vloerelementen (FLS, FLH, FLM);
Lineaire elementen (BLS, PLS).

Voor structureel gebruik 2+

Niet-dragende wandelementen (WNS, 
WNH, WNM);
Bekledingspanelen (CNS);
Kokerelementen (BNH).

Voor niet-structureel of licht 
structureel gebruik 4

Dragende muurelementen (WL);
Keermuurelementen (WR);
Dakelementen (RF);
Vloerelementen (RF);
Lineaire elementen (BL, PL).

Voor structureel gebruik 2+

Niet-dragende wandelementen (WN);
Bekledingspanelen (CN);
Kokerelementen (BN);
Elementen voor akoestische schermen 
(SB).

Voor niet-structureel gebruik 4

EN 12737 Geprefabriceerde betonproducten  
— Roostervloeren voor stalgebouwen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
roostervloeren uit gewapend en voorgespannen beton 
die worden gebruikt voor de huisvesting van vee en 
voorziet in de evaluatie van de conformiteit van deze 
producten.
Deze norm heeft geen betrekking op roostervloeren 
die zijn ontworpen om andere belastingen te 
ondersteunen dan vee en veehouders.

Roostervloeren voor stalgebouwen Structureel 2+ M/100

EN 12794 Geprefabriceerde betonproducten  
— Funderingspalen 

Deze norm is van toepassing op geprefabriceerde 
funderingspalen van beton voor gebouwen en werken 
van burgelijke bouwkunde die in de fabriek woren 
vervaardigd en die op de bouwplaats verwerkt worden 
door heien, trillen, persen of andere geschikte 
technieken.

Funderingspalen Structureel 2+ M/100

EN 12839 Geprefabriceerde betonproducten
— Elementen voor omheiningen 

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
gewapende of voorgespannen betonnen elementen, 
met of zonder vezels, bedoeld om samen of in 
combinatie met andere elementen te worden gebruikt 
om omheiningen op te richten.

Omheiningen Voor niet-structureel of licht 
structureel gebruik 4 M/100

EN 12602 Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd 
cellenbeton

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
gewapende elementen van geautoclaveerd 
cellenbeton bedoeld om te worden gebruikt voor 
structurele elementen en niet-structurele elementen 
voor de oprichting van gebouwen.

M/100

M/100

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 01: GEPREFABRICEERDE NORMALE/LICHTE/AUTOCLAAFGEHARDE CELBETONNEN PRODUCTEN 

EN 1520 Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met 
open structuur met structurele of niet- structurele versterking

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
elementen van lichtbeton (LAC) met open structuur en 
met structurele of niet-structurele wapening bedoeld 
om te worden gebruikt in de bouw voor structurele 
elementen en voor niet-structurele elementen.
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Code 01: GEPREFABRICEERDE NORMALE/LICHTE/AUTOCLAAFGEHARDE CELBETONNEN PRODUCTEN 

EN 12843 Geprefabriceerde betonproducten
— Masten en palen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
betonnen masten en palen, vervaardigd van 
gewapend en/of voorgespannen beton, die een 
structurele functie hebben; ze kunnen hol of massief 
zijn en kunnen aanvullende componenten bevatten 
(bijv. dwarsliggers, platforms enz.), inzetstukken en 
connectoren.

Masten en palen Structureel 2+ M/100

EN 13224 Geprefabriceerde betonproducten
— Geribde vloerelementen 

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
geribde vloerelementen vervaardigd van gewapend en 
van voorgespannen beton met normale granulaten, 
gebruikt in vloeren of daken.

Geprefabriceerde geribde 
vloerelementen Structureel 2+ M/100

EN 13225 Geprefabriceerde betonproducten 
— Lijnvormige dragende elementen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
lijnvormige elementen (zoals kolommen, balken en 
portiekelementen) vervaardigd van gewapend of van 
voorgespannen normaal- of lichtbeton, die een 
constructieve functie hebben in gebouwen en 
bouwwerken van burgerlijke bouwkunde, met 
uitzondering van bruggen.

Lijnvormige dragende elementen Structureel 2+ M/100

EN 13693 Geprefabriceerde betonproducten 
— Bijzondere dakelementen 

Deze norm heeft betrekking op speciale prefab 
dakelementen van gewapende of voorgespannen 
beton met normale granulaten, gebruikt voor de 
constructie van gebouwen, met of zonder scheidende 
functie met betrekking tot de brandweerstand.

Bijzondere dakelementen Structureel 2+ M/100

EN 13747 Geprefabriceerde betonproducten 
— Breedplaten voor vloersystemen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
breedplaten van gewapend en voorgespannen beton 
met een normaal gewicht, die samen gebruikt worden 
met in het werk gestort beton (constructieve druklaag) 
voor de constructie van composiete vloerplaten.

Breedplaten voor vloersystemen Structureel 2+ M/100

EN 13978-1

Geprefabriceerde betonproducten 
— Geprefabriceerde garages 
— Deel 1: Garages van gewapend beton, monolithisch of 
bestaande uit individuele elementen met kamerafmetingen

Deze norm wordt toegepast op geprefabriceerde 
garages van gewapend beton, geproduceerd in vaste 
fabrieken als monolithische eenheden of in de vorm 
van bouwpakketten bestaande uit afzonderlijke 
elementen met kamerafmetingen.

Geprefabriceerde betonnen garages en 
aanvullende eenheden Structureel 2+ M/100

EN 14843 Geprefabriceerde betonproducten 
— Trappen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
monoliete betontrappen, en op  geprefabriceerde 
betonelementen (bv. afzonderlijke treden) gebruikt 
voor het realiseren van geprefabriceerde gewapende 
en/of voorgespannen betontrappen.

Trappen Structureel 2+ M/100

Grote kokerelementen Structureel 2+

Kleine kokerelementen Niet-structureel of licht structureel 2+

EN 14844 Geprefabriceerde betonproducten 
— Rechthoekige kokerelementen 

Deze norm heeft zowel betrekking op grote 
(structurele) als op kleine (niet-structurele of licht 
structurele) kokerelementen met rechthoekige 
dwarsdoorsnede die in één monoliet vervaardigd 
worden en ontworpen zijn om aaneensluitend 
toegepast te worden met een voegprofiel dat het 
aanbrengen van een dichtingsmateriaal mogelijk 
maakt.

M/100
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Code 01: GEPREFABRICEERDE NORMALE/LICHTE/AUTOCLAAFGEHARDE CELBETONNEN PRODUCTEN 

EN 14991 Geprefabriceerde betonproducten 
— Funderingselementen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
funderingselementen (met inbegrip van kolommen 
met geïntegreerde funderingselementen, 
funderingspotten, kransen) vervaardigd van gewapend 
normaalbeton voor de constructie van gebouwen

Funderingselementen Structureel 2+ M/100

Dragende wandelementen Structureel 2+

Niet-dragende wandelementen Niet-structureel of licht structureel 4

EN 15037-1
Geprefabriceerde betonproducten  
— Combinatievloeren 
— Deel 1: Balken

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
balken van gewapend en voorgespannen 
normaalbeton, met of zonder bekleding van gebakken 
aarde, die samen met potten gebruikt worden, met of 
zonder in het werk gestort beton voor de 
verwezenlijking van combinatievloeren of -daken.

Balken voor combinatievloeren Structureel 2+ M/100

EN 15037-2
Geprefabriceerde betonproducten  
— Combinatievloeren 
— Deel 2: Betonnen vulelementen

Deze norm heeft betrekking op potten vervaardigd van 
normaal- en lichtbeton, die samen met 
geprefabriceerde betonbalken gebruikt worden, met of 
zonder in het werk gestort beton voor de 
verwezenlijking van combinatievloeren of -daken.

Betonnen potten voor combinatievloeren Structureel 2+ M/100

EN 15037-3
Geprefabriceerde betonproducten 
— Combinatievloeren 
— Deel 3: Kleiblokken

Deze norm heeft betrekking op kleiblokken, die 
gebruikt worden samen met geprefabriceerde 
betonbalken, met of zonder in het werk gestort beton 
voor de verwezenlijking van combinatievloeren of -
daken.

Kleiblokken voor combinatievloeren Structureel 2+ M/100

EPS-blokken voor combinatievloeren Structureel 2+

Combinatievloeren en elementen met 
organische materialen

Voor toepassingen die onderworpen 
zijn aan de regelgeving betreffende 
de brandreactie

1, 3, 4

Geprefabriceerde normale / lichtgewicht / 
geautoclaveerde cellenbetonproducten Structureel 2+

Combinatievloeren en elementen met 
organische materialen

Voor toepassingen die onderworpen 
zijn aan de regelgeving betreffende 
de brandreactie

1, 3, 4

EN 15050 Geprefabriceerde betonproducten 
— Brugelementen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
betonnen constructie-elementen die in de fabriek 
worden geproduceerd en in bruggen worden gebruikt, 
zoals dekelementen.

Geprefabriceerde betonnen 
brugelementen Structureel 2+ M/100

EN 15258 Geprefabriceerde betonproducten  
— Keermuurelementen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
betonnen elementen gewapend, ongewapend of 
voorgespannen normaalbeton die gebruikt worden 
voor de constructie van keerwanden.

Geprefabriceerde betonnen 
keermuurelementen Structureel 2+ M/100

EN 15037-4
Geprefabriceerde betonproducten 
— Combinatievloeren 
— Deel 4: Geëxpandeerde polystyreenblokken

Deze norm heeft betrekking op blokken van 
geëxpandeerde polystyreen (EPS), die samen gebruikt 
worden met geprefabriceerde betonbalken, met of 
zonder in het werk gestort beton voor de 
verwezenlijking van combinatievloeren of -daken.

M/100

EN 15037-5
Geprefabriceerde betonproducten 
-Combinatievloeren 
— Deel 5: Lichte blokken voor eenvoudige bekisting

Deze norm heeft betrekking op lichte blokken voor 
eenvoudige bekisting tijdens de constructie van de 
combinatievloeren, die  samen gebruikt worden met 
geprefabriceerde betonbalken, met of zonder in het 
werk gestort beton voor de verwezenlijking van 
combinatievloeren of -daken.

M/100

EN 14992 Geprefabriceerde betonproducten 
— Wandelementen

Deze norm heeft betrekking op geprefabriceerde 
wandelementen, vervaardigd van gewoon beton en 
lichtbeton met gesloten structuur.

M/100
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Code 01: GEPREFABRICEERDE NORMALE/LICHTE/AUTOCLAAFGEHARDE CELBETONNEN PRODUCTEN 

EN 15435
Geprefabriceerde betonproducten   
— Bekistingsblokken van normaal- en lichtbeton 
— Producteigenschappen en prestaties

Deze norm heeft betrekking op niet-dragende holle 
betonnen bekistingsblokken gemaakt normale of lichte 
granulaten of een combinatie van beide. 
Bekistingsblokken kunnen uitgerust zijn met 
inelkaargrijpende voorzieningenen met bijkomende in 
de fabriek aangebrachte thermische isolatie.

Niet-dragende holle betonnen 
bekistingsblokken

Bekistingsblokken bedoeld om 
droog te worden gemonteerd, of met 
mortel, en vervolgens gevuld met 
beton of mortel voor de productie 
van buitenmuren en 
scheidingswanden

4 M/100

EN 15498
Geprefabriceerde betonproducten  
— Bekistingsblokken van beton met houtsnippers 
— Product eigenschappen en prestaties

Deze norm heeft betrekking op niet-dragende holle 
bekistingsblokken van beton met houtsnippers die 
uitgerust kunnen zijn met in de fabriek aangebrachte 
thermische isolatie.

Niet-dragende holle betonnen 
bekistingsblokken met houtsnippers 

Niet-dragende en dragende externe 
en interne wanden en 
scheidingswanden

4 M/100


	NL

