
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 197-1
Cement 
— Deel 1: Samenstelling, specificaties en 
conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten

27 verschillende gewone cementen, 7 
gewone sulfaatbestendige cementen, 3 
verschillende kortetermijn bestendige 
hoogovencementen, 2 kortetermijn 
sulfaatbestendige hoogoven cementen

27 verschillende gewone 
cementen, 7 gewone 
sulfaatbestendige cementen, 3 
verschillende kortetermijn 
bestendige hoogovencementen, 
2 kortetermijn sulfaatbestendige 
hoogoven cementen

Bereiding van beton, mortel, injectiemortel 
en andere mengsels voor de bouw en 
vervaardiging van bouwproducten

1+ M/114 en 
M/128

EN 413-1
Metselcement 
— Deel 1: Samenstelling, specificaties en 
conformiteitscriteria

Metselcement dat in Europa wordt gebruikt 
voor de productie van mortel bestemd voor 
bakstenen en blokken en voor binnen- en 
buitencoatings

Metselcement 
Bereiding van mortel bestemd voor 
bakstenen en blokken en voor binnen- en 
buitencoatings

1+ M/114

EN 459-1 Bouwkalk — Deel 1: Definities, specificaties en 
conformiteitscriteria

Bouwkalk gebruikt voor: de voorbereiding 
van mortelbinder, de vervaardiging van 
andere bouwproducten, civieltechnische 
toepassingen

22 verschillende bouwkalken
De voorbereiding van mortelbinder, de 
vervaardiging van andere bouwproducten, 
civieltechnische toepassingen

2+ M/114

EN 13282-1

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw 
— Deel 1: Snelle wegverharding met hydraulische 
bindmiddelen 
— Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

Sneldrogende wegverharding met 
hydraulische bindmiddelen die geschikt zijn 
voor de behandeling van materialen die 
worden gebruikt voor grondlagen, 
funderingslagen en vormlagen alsmede voor 
grondwerkzaamheden voor wegconstructies, 
spoorwegen, luchthavens en andere soorten 
infrastructuur

Sneldrogende wegverharding 
met hydraulische bindmiddelen 

Behandeling van materialen die worden 
gebruikt voor grondlagen, funderingslagen 
en vormlagen alsmede voor 
grondwerkzaamheden voor 
wegconstructies, spoorwegen, 
luchthavens en andere soorten 
infrastructuur.

2+ M/114

EN 13454-1

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en 
fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren 
gebaseerd op calciumsulfaat 
— Deel 1: Definities en eisen

Bindmiddelen en samengestelde 
bindmiddelen op basis van calciumsulfaat 
gebruikt voor de productie van dekvloeren 
voor gebruik binnenshuis in gebouwen

Bindmiddelen en samengestelde 
bindmiddelen op basis van 
calciumsulfaat 

* Intern gebruik onderworpen aan 
brandvoorschriften
* Intern gebruik onderworpen aan 
regelgeving inzake gevaarlijke stoffen
* Alle andere toepassingen

1,3,4                               
3                                               
4

M/114

EN 14216
Cement 
— Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor 
bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

Bijzondere cementsoorten met erg lage 
hydratatiewarmte

Cementen met lage 
hydratatiewarmte, 
sulfaatbestendig cement, wit 
cement, zeewaterbestendig 
cement, lage alkalische 
cementen

Bereiding van beton, mortel, injectiemortel 
en andere mengsels voor de bouw en 
vervaardiging van bouwproducten

1+ M/114

EN 14647 Calciumaluminaatcement 
— Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Calciumaluminaatcement Calciumaluminaatcement 

Bereiding van beton, mortel, injectiemortel 
en andere mengsels voor de bouw en 
vervaardiging van bouwproducten

1+ M/114

EN 15368 Hydraulische bindmiddelen voor niet-structurele 
toepassingen: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria

Hydraulische bindmiddelen voor niet-
structurele toepassingen gebruikt in de bouw 
voor het maken van mortels voor binnen- en 
buitenmuren, metselwerk en andere niet-
structurele bouwproducten

Hydraulische bindmiddelen voor 
niet-structurele toepassingen

Bereiding van mortel voor metselwerk, 
binnen- en buitenmuren en andere niet-
structurele bouwproducten

2+ M/114 en 
M/116

EN 15743 Gesulfateerd cement 
— Samenstelling, specificaties en conformiteitsbeoordeling Gesulfateerd cement en zijn constituenten Gesulfateerd cement Bereiding van beton, mortel, injectiemortel 

en anderen.. 1+ M/114

Lijst producten geharmoniseerde normen

Code 15: CEMENT, BOUWKALK EN ANDERE HYDRAULISCHE BINDMIDDELEN
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