
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende het 
gedrag bij blootstelling aan externe brand

3, 4

Dakbanen voor waterafdichtingen in 
gebouwen 2+

In gebouwen 3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

In gebouwen 3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Waterafdichtingen van daken die 
onderworpen zijn aan de brandreactie 1, 3, 4

Waterafdichtingen van daken die 
onderworpen zijn aan het gedrag bij 
blootstelling aan externe brand

3, 4

Waterafdichtingen van daken 2+

Waterafdichtingen voor gebouwen tegen 
optrekkend vocht, die onderworpen zijn 
aan de brandreactie

1, 3, 4

Waterafdichtingen voor gebouwen tegen 
optrekkend vocht, inclusief kelder- en 
funderingsafdichtingen 

2+

Waterafdichtingen voor gebouwen tegen 
optrekkend vocht, die onderworpen zijn 
aan de brandreactie

1, 3, 4

Waterafdichtingen voor gebouwen tegen 
optrekkend vocht, inclusief kelder- en 
funderingsafdichtingen

2+

Dampremmende lagen 3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

In gebouwen 3

M/102

M/102

M/102

M/102

M/102

M/102

 
Flexibele banen voor waterafdichtingen 

      
   

Flexibele banen van kunststof en 
rubber voor gebruik als 

     
    

 

 

EN 13969

Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Bitumenbanen tegen optrekkend vocht inclusief 
bitumenbanen voor kelder- en funderingsafdichtingen 
— Definities en eigenschappen

Flexibele gewapende bitumenbanen 
voor gebruik tegen optrekkend vocht 
inclusief kelder- en 
funderingsafdichtingen 

Gewapende bitumenbanen

EN 13970
Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Dampremmende lagen van bitumen 
— Definities en eigenschappen

Flexibele gewapende bitumenbanen 
voor gebruik als dampremmende lagen 
in gebouwen

Dampremmende lagen

EN 13956
Flexibele banen voor waterafdichting 
— Kunststof- en rubberbanen voor waterafdichting van daken 
— Definities en eigenschappen

Kunststof- en rubberbanen inbegrepen 
de banen samengesteld uit een 
mengeling van kunststof en rubber 
voor waterafdichting van daken 

Kunststof- en rubberbanen

EN 13967

Kunststof- en rubberbanen voor 
gebruik tegen optrekkend vocht 
inclusief kelder- en 
funderingsafdichtingen 

Kunststof- en rubberbanen

Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Kunststof- en rubberbanen tegen optrekkend vocht inclusief 
kunststof- en rubberbanen voor kelder- en 
funderingsafdichtingen 
— Definities en eigenschappen

EN 13859-1

Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Definities en eigenschappen voor onderlagen 
—Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde 
dakbedekkingen

Flexibele banen voor onderlagen die 
worden gebruik onder schubvormig 
gelegde dakbedekkingen

Onderlagen voor 
dakbedekkingen

EN 13859-2
Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Definities en eigenschappen voor onderlagen 
— Deel 2: Onderlagen voor toepassing achter gevelbekleding

Flexibele banen voor onderlagen die 
worden gebruikt voor toepassingen 
achter gevelbekleding

Onderlagen voor achter 
gevelbekleding

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 03: MEMBRANEN, WAARONDER IN VLOEIBARE TOEPASSINGEN EN KITS (WATER- EN/OF DAMPREMMEND)

EN 13707
Flexibele banen voor waterafdichting 
— Gewapendebitumen dakbanen voor waterafdichtingen
— Definities en eigenschappen

Flexibele gewapendebitumen 
dakbanen voor waterafdichtingen Bitumen banen M/102



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Code 03: MEMBRANEN, WAARONDER IN VLOEIBARE TOEPASSINGEN EN KITS (WATER- EN/OF DAMPREMMEND)

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

EN 14891

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor 
het gebruik onder verlijmde keramische tegels 
— Eisen, beproevingsmethoden, conformiteitsbeoordeling, 
classificatie en aanduiding

Waterondoordringbare vloeibaar 
aangebrachte producten op basis van 
polymeer gemodificeerde 
cementgebonden mortels, dispersies 
en reactie hars coatings, gebruikt 
onder keramische tegels, voor externe 
tegel installaties op muren en vloeren 
en in zwembaden

Waterondoordringbare 
vloeibaar aangebrachte 
producten

In gebouwen 3 M/102

Waterafdichtingen in gebouwen die 
onderworpen zijn aan de regelgeving 
betreffende de brandreactie

1, 3, 4

Waterafdichtingen in gebouwen 3

Waterafdichtingen ter voorkoming van het 
optrekken van vocht die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Waterafdichtingen ter voorkoming van het 
optrekken van vocht 3

In gebouwen 3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

M/102

M/102

M/102

M/102

EN 14967

Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Bitumenfolie voor toepassing in muren ter voorkoming van 
het optrekken van vocht 
— Definities en eigenschappen

Flexibele bitumen banen bestemd voor 
toepassing in muren ter voorkoming 
van het optrekken van vocht 

Flexibele banen  in muren 
ter voorkoming van het 
optrekken van vocht 

EN 15814
Polymeergemodificeerde dikke bitumineuze deklagen voor 
waterafdichtingen
— Definities en eisen

Polymeergemodificeerde dikke 
bitumineuze deklagen voor 
waterafdichtingen van ondergrond 
structuren. Dit geldt voor zowel één-
component en tweecomponenten 
producten.

Waterafdichting van 
vochtwerende laag

EN 13984
   g  

— Kunststof en rubber dampremmende lagen 
— Definities en eigenschappen

     
  g   

dampremmende lagen in gebouwen en 
geldt voor gewapende en 
ongewapende producten

Dampremmende lagen

Flexibele banen voor waterafdichtingen 
— Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen 
— Definities en eigenschappen

Flexibele banen van kunststof en 
rubber bestemd voor gebruik als voor 
vochtwerende lagen in gebouwen

Flexibele banen van 
kunststof en rubberEN 14909
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