
Norm Titel Toepassing Producttype Attesterings-
systeem Mandaat

1
2+
1
3
4

EN 14080
Houtconstructies 
— Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief 
hout

Gelijmd gelamineerd hout; gelijmd massief 
hout; gevingerlast gelijmd gelamineerd hout; 
gelijmd gelamineerd hout in zijn geheel

Producten van structureel 
gelijmd gelamineerd hout en 
andere producten van gelijmd 
hout

1 M/112

EN 14081-1

Houtconstructies 
— Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige 
doorsnede 
— Deel 1: Algemene eisen

Visueel en door de machine gesorteerd 
structuurhout met rechthoekige doorsnede 
onbehandeld of behandeld tegen biologische 
aanvallen, gevormd door zagen, schaven of 
andere methoden

Producten van massief 
structuurhout 2+ M/112

EN 14229 Hout voor constructieve toepassingen 
— Houten palen voor bovengrondse leidingen

Houten palen voor bovengrondse leidingen 
behandeld of onbehandeld met een product 
voor behoud, onderworpen aan een belasting 
van een vrijdragende ligger of een compressie-
belasting

Houten palen 2+ M/112

EN 14250
Houtconstructies 
— Producteisen voor vooraf vervaardigde 
onderdelen met metalen hechtplaten

Geprefabriceerde structuur elementen voor 
constructies bedoeld om te worden gebruikt in 
gebouwen gemaakt van elementen van 
houtconstructies volgens de EN 14081-1 met 
of zonder vingerlas, geassembleerd met 
behulp van onderdelen met metalen 
hechtplaten. Geldig voor spanten met een  
lengte tot 35 m en andere geprefabriceerde 
constructieve elementen met overspanningen 
tot 12 m

Vooraf vervaardigde 
onderdelen met metalen 
hechtplaten

1,2+ M/112

EN 14374

Houtconstructies 
— Gelamineerd fineerhout voor constructieve 
toepassingen 
— Eisen 

Gelamineerd fineerhout voor constructieve 
toepassingen 

Producten van structureel 
gelijmd gelamineerd hout-
Gelamineerd fineerhout 

1 M/112

Afschuifplaten, krammen, 
tandplaatconnectoren, geperste 
metalen verbindingsplaten en 
nagelplaten 

2+

Ringdeuvels 3

EN 14592
Houtconstructies 
— Stiftvormige verbindingsmiddelen 
— Eisen

Stiftvormige verbindingsmiddelen voor gebruik 
in dragende houtconstructies.
Deze verbindingsmiddelen zijn gemaakt van 
staal zoals spijkers, nietjes, schroeven, 
pluggen en bouten met moeren

Houten stiftvormige 
verbindingsmiddelen 3 M/112

EN 15497

Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve 
toepassingen 
— Prestatie-eisen en minimale eisen voor de 
vervaardiging

Gevingerlast gezaagd hout met rechthoekige 
doorsnede voor constructieve toepassingen 
bestemd om te worden gebruikt in gebouwen 
en bruggen

Producten van structureel 
gelijmd gelamineerd hout en 
andere producten van gelijmd 
hout

1 M/112Gebouwen en bruggen

M/112

Bovengrondse leidingen

Gebouwen

Gebouwen en bruggen

Houtconstructies

Voor producten van houtconstructies 

EN 14545
Houtconstructies 
— Verbindingsmiddelen 
— Eisen

Verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende 
houtconstructies.
Deze verbindingsmiddelen zijn gemaakt van 
staal zoals afschuifplaten, ringdeuvels, 
krammen, tandplaatconnectoren, geperste 
metalen verbindingsplaten en nagelplaten 

Verbindingsmiddelen

Beoogd 
gebruik

Structurele elementen voor binnen of buiten 
toepassingen

Niet-structurele elementen voor binnen of buiten 
toepassingen

Gebouwen en bruggen

Gebouwen en bruggen

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 13: HOUTPRODUCTEN VOOR DE BOUW EN TOEBEHOREN

EN 13986

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de 
bouw 
— Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en 
merken

Houtachtige plaatmaterialen, onbewerkt, 
bedekt, gefineerd of gecoat

Houtachtige plaatmaterialen, 
onbewerkt, bedekt, gefineerd 
of gecoat

M/133
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