
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik Attesterings-

systeem
Mandaat

Alle toepassingen onderworpen aan eisen voor 
brandreactie 3, 4

Voor het verstevigen van houten framehaken of 
houten dakspanten 3, 4

Situaties en gebruiken die hierboven niet zijn 
beschreven 4

Wanden of scheidingswanden, naargelang het 
geval, met een functie van brandbeveiliging van 
bouwelementen en / of compartimentering van 
gebouwen in gebouwen

3

Wanden of scheidingswanden, naargelang het 
geval, voor situaties en functies die hierboven 
niet zijn beschreven

4

Wanden of scheidingswanden, naargelang het 
geval, met een functie van brandbeveiliging van 
bouwelementen en / of compartimentering van 
gebouwen in gebouwen

3

Wanden of scheidingswanden, naargelang het 
geval, voor situaties en functies die hierboven 
niet zijn beschreven

4

Wanden, scheidingswanden, plafonds of 
bekleding bestemd voor de brandbeveiliging van 
bouwelementen en / of brandcompartimentering 
van gebouwen

3, 4

Wanden, scheidingswanden, plafonds of 
bekleding bestemd voor situaties en functies die 
hierboven niet zijn genoemd

4

Wanden, scheidingswanden, plafonds of 
kolommen, zoals vereist, ontworpen om te 
worden bevestigd aan constructies en als 
ondersteuning voor pleisterwerk die is 
onderworpen aan eisen over  bandreactie

3, 4

Voor hierboven niet vermelde gebruiken 4

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 07: GIPSPRODUCTEN

EN 520 Gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Gipsplaten ontworpen voor gebruik in 
bouwwerken, inclusief die ontworpen voor 
secundaire fabricage. Dit omvat platen die 
bedoeld zijn om direct een afwerkingslaag of 
een pleisterlaag te ontvangen. Het document 
heeft geen betrekking op gipsplaten die 
verschillende secundaire 
verwerkingshandelingen hebben ondergaan 
(bijvoorbeeld isolatiecomplexen, dunwandige 
platen, enz.).

Gipsplaten M/106

EN 12859 Gipsblokken 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Gipsblokken met gladde oppervlakken die 
voornamelijk bestemd zijn voor de bouw van 
niet-dragende distributiewanden of 
onafhankelijke verbindingen en voor de 
brandbeveiliging van palen, liftschachten, 
mechanische schachten, enz. Gipsblokken 
worden niet gebruikt om plafonds te maken.

Gipsblokken M/106

EN 12860
Lijmen op basis van gips voor gipsblokken 
— Termen en definities, eisen en 
beproevingsmethoden

Pleister-gebaseerde bindmiddelen gebruikt om 
gipsblokken of andere gipselementen samen 
te voegen.

Lijmen op basis van gips 
voor gipsblokken M/106

EN 13279-1 Gipsbindmiddelen en gipsmortel 
— Deel 1: Definities en eisen

Producten van poeder op basis van 
gipsbindmiddelen voor gebruik in de 
bouwsector. Inbegrepen zijn voorgemengde 
bouwpleisters die worden gebruikt als gips op 
muren en plafonds in gebouwen en worden 
aangebracht in de vorm van afwerkingen die 
geschikt zijn voor decoratie.

Gipsbindmiddelen en 
gipsmortel M/106

EN 13658-1
Metalen regelwerk en hoekprofielen 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 1: Binnenpleisterwerk

Metalen regelwerk en hoekprofielen bedoeld 
voor het aanbrengen van binnenpleisterwerk.

Metalen regelwerk en 
hoekprofielen voor 
binnenpleisterwerk 

M/106



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik Attesterings-

systeem
Mandaat

In constructies of op vaste dragers om een 
ondersteuning te bieden voor het bevestigen 
van de pleister of om de buitenhoeken te 
beschermen en om de kenmerken van de 
uitwendige afwerkingen van het gebouw te 
bieden, onderworpen aan brandvoorschriften

3, 4

Voor hierboven niet vermelde gebruiken 4

EN 13815 Vezelversterkte gipsproducten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Vezelversterkte gipsproducten, stijve platen, 
stijve tegels - gemaakt met verschillende 
technieken in fabrieken of werkplaatsen.

Vezelversterkte 
gipsproducten 

Wanden, scheidingswanden, plafonds 
onderworpen aan brandreactievereisten 1, 3, 4 M/106

Wanden, scheidingswanden onderworpen aan 
brandreactie-eisen 3, 4

Voor hierboven niet vermelde gebruiken 4

EN 13950
Samengestelde panelen van gipsplaten voor 
thermische en geluidisolatie 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Samengestelde panelen van gipsplaten voor 
thermische en geluidisolatie samengesteld uit 
een isolatiemateriaal gebonden aan een 
gipsplaat, waarvan de hoofdtoepassing de 
binnenisolatie (thermisch en / of akoestisch) 
van wanden is.

Samengestelde panelen 
van gipsplaten voor 
thermische en 
geluidisolatie 

Binnenisolatie (thermisch en / of akoestisch) van 
wanden 1, 3, 4 M/106

EN 13963 Voegvulmaterialen voor gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Voegvulmaterialen en papieren 
voegafdichtingsstroken die worden gebruikt 
voor het vullen en afwerken van verbindingen 
die zijn gevormd aan de randen en uiteinden 
van gipsplaten. Deze Europese norm heeft 
geen betrekking op niet-papieren stroken.

Voegvulmaterialen voor 
gipsplaten Vulling en afwerking van gipsplaatverbindingen 1, 3, 4 M/106

EN 14190
Gipsplaten die verdere bewerking hebben 
ondergaan 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Gipsplaten die verdere bewerking hebben 
ondergaan vervaardigd in overeenstemming 
met EN 520, EN 15283-1 en EN 15283-2. De 
verdere bewerking kan omvatten het 
versnijden, het perforeren, randprofilering, 
decoreren en het toevoegen van dunne 
coatings op basis van andere materialen voor 
functionele of decoratieve doeleinden, het 
aanbrengen van bevestigingen, waaronder 
bijvoorbeeld de ondersteuning voor 
scheidingswanden.

Gipsplaten die verdere 
bewerking hebben 
ondergaan 

Voor het afdekken van wanden, plafonds en 
vloeren 1, 3, 4 M/106

EN 14195
Onderdelen voor metalen raamwerken voor 
scheidingswandsystemen 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Onderdelen voor metalen raamwerken 
(bijvoorbeeld profielen, hangers en 
connectoren) voor gebruik in 
bouwconstructiewerken in combinatie met 
gipsplaten vervaardigd in overeenstemming 
met EN 520, EN 15283-1 en EN 15283-2 en 
producten  van gipskarton die verdere 
bewerking hebben ondergaan volgens EN 
14190 wanneer de assemblage geen 
dragende functie heeft.

Onderdelen voor metalen 
raamwerken voor 
scheidingswand-
systemen 

In bouwconstructiewerken met betrekking tot 
gipsplaten 1, 3, 4 M/106

EN 13658-2
Metalen regelwerk en hoekprofielen 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 2: Buitenpleisterwerk

Metalen regelwerk en hoekprofielen bedoeld 
voor het aanbrengen van buitenpleisterwerk.

Metalen regelwerk en 
hoekprofielen voor 
buitenpleisterwerk

M/106

EN 13915
Vooraf gefabriceerde gipswandplaten met kartonnen 
kern 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Vooraf gefabriceerde gipswandplaten conform 
EN 520 met kartonnen kern, ontworpen om te 
worden gebruikt als lichte scheidingswand, 
coating of coating voor algemeen gebruik in 
gebouwen.

M/106
Vooraf gefabriceerde 
gipswandplaten met 
kartonnen kern 
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EN 14209 Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten voor 
gebruik in bouwwerken, hetzij in 
overeenstemming met de lastenboeken zelf, of 
om later de interieurdecoratie van de kamers 
overeenkomstig de door de wanden en muren 
gevormde hoeken op te smukken. plafonds. 
Het is niet van toepassing op kroonlijsten die 
niet zijn bedekt met karton of op kroonlijsten in 
staff. 

Voorgevormde 
kroonlijsten van 
gipsplaten 

Bouwwerken 3, 4 M/106

EN 14246 Gipselementen voor verlaagde plafonds 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Gipserelementen vervaardigd in de fabriek en 
hoofdzakelijk bestemd voor het maken van 
verlaagde plafonds onder universele 
ondergronden. Deze heeft geen betrekking op 
metalen constructies voor plafonds of 
gipsplaten. Zijn ook uitgesloten de 
toepassingen voor het verstevigen van houten 
kapgebinten.

Gipselementen voor 
verlaagde plafonds Algemene bouwwerken 3, 4 M/106 en M/121

EN 14353 Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Metalen profielen, metalen profielen bestaande 
uit papieren stroken en metalen profielen voor 
gebruik in gipsplaten volgens EN 520, 
vezelversterkte gipsplaten volgens EN 15283-1 
en EN 15283 -2 en producten die verdere 
bewerking hebben ondergaan volgens EN 
14190,  thermische / akoestische 
isolatiecomplexen uit gipsplaat en isolatie 
volgens EN 13950 en geprefabriceerde 
gipswandplaten met kartonnen kern volgens 
EN 13915, voor gebruik in 
bouwwerkzaamheden.

Metalen profielen voor 
gebruik met gipsplaten Voor gebruik met gipsplaten in bouwwerken 3, 4 M/106

EN 14496
Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde 
thermisch.akoestische isolatiepanelen en gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Op gips gebaseerde lijmen zoals gedefinieerd 
door EN 13279-1 evenals additieven.

Op gips gebaseerde 
lijmen voor 
samengestelde 
thermisch.akoestische 
isolatiepanelen en 
gipsplaten

Bouwwerken 3, 4 M/106

EN 14566
Mechanische bevestigingsmiddelen voor 
gipsplatensystemen 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden

Mechanische bevestigingsmiddelen, zoals 
spijkers, schroeven en jumpers, voor gebruik 
bij het bevestigen van gipsplaat, 
vezelversterkte gipsplaat, producten bekomen 
via verdere bewerking evenals de geschikte 
hulpproducten die worden getoond in figuur 2 
op constructief hout en metalen frames, indien 
aanwezig, in bouwwerken.

Mechanische 
bevestigingsmiddelen 
voor gipsplatensystemen 

Voor gebruik bij het bevestigen van gipsplaat, 
vezelversterkte gipsplaat, producten bekomen 
via verdere bewerking evenals de geschikte 
hulpproducten

4 M/106

Alle toepassingen onderworpen aan 
brandreactie-eisen 3, 4

Voor het verstevigen van houten framehaken of 
houten dakspanten 3, 4

EN 15283-1
Met vezel versterkte gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden 

      

Met weefsel versterkte gipsplaten 
ontworpen voor gebruik in 
bouwwerkzaamheden, met inbegrip van 
secundaire.bewerkingen.
Dit omvat platen die bedoeld zijn om 
rechtstreeks een afwerking op hun zijwand of 
een pleisterlaag te ontvangen. Deze Europese 
norm heeft geen betrekking op met weefsel 

    
   

    
  

        
  

Met weefsel versterkte 
gipsplaten M/106



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
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Mandaat

Situaties en gebruiken die hierboven niet zijn 
genoemd 4

Alle toepassingen onderworpen aan 
brandreactie-eisen 3, 4

Voor het verstevigen van houten framehaken of 
houten dakspanten 3, 4

Situaties en gebruiken die hierboven niet zijn 
genoemd 4

 
    

     
— Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten

    
    

    

       
       

      
norm heeft geen betrekking op met weefsel 
versterkte gipsplaten die secundaire 
verwerkingshandelingen hebben ondergaan 
(bijvoorbeeld isolatiecomplexen, platen met 
dunne coatings, enz.).
Producten die onder EN 520 of EN 13815 
vallen zijn uitgesloten.

   
gipsplaten 

EN 15283-2
Met vezel versterkte gipsplaten 
— Definities, eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten

Met vezel versterkte gipsplaten voor gebruik in 
bouwwerken, inclusief die ontworpen voor  
secundaire verwerkingshandelingen. Het 
omvat platen die bedoeld zijn om direct een 
afwerking op hun oppervlak te ontvangen of 
een bepleistering. Deze Europese norm dekt 
geen met vezel versterkte gipsplaten die 
verschillende secundaire transformaties 
hebben ondergaan (bijv. isolatiecomplexen, 
dunwandige platen, enz.). Producten onder EN 
520 en EN 13815 vallen niet binnen het 
toepassingsgebied van deze norm.

Met vezel versterkte 
gipsplaten M/106
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