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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 771-1 Voorschriften voor metselstenen 
— Deel 1: Metselbaksteen

De norm bevat de kenmerken en de prestatie-
eisen voor metselstenen, gebakken uit klei, 
voor het gebruik in beschermde of 
onbeschermde metselwerk.
Deze norm is tevens van toepassing op 
metselbakstenen met een niet-rechthoekige 
parallellepipedum-vorm.

Baksteen Muren, kolommen en scheidingswanden 2+, 4 M/116

EN 771-2 Voorschriften voor metselstenen 
— Deel 2: Metselstenen van kalkzandsteen

Deze norm bepaalt de kenmerken en de 
prestatie-eisen van metselstenen van 
kalkzandsteen die hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor binnenmuren, buitenmuren, kelders, 
funderingen en extern 
schoorsteenmetselwerk.
Deze norm is tevens van toepassing op 
metselstenen van kalkzandsteen met een 
niet-rechthoekige parallellepipedum-vorm.

Kalkzandsteen Muren, kolommen en scheidingswanden 2+, 4 M/116

EN 771-3
Voorschriften voor metselstenen 
— Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en lichte 
granulaten)

Deze norm bepaalt de kenmerken en de 
prestatie-eisen van betonmetselstenen die 
vervaardigd zijn met gewone of lichte 
granulaten of een combinatie van beide en 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor gewoon, al 
dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk 
van gebouwen en kunstwerken.
Deze norm is ook van toepassing op 
betonmetselstenen waarvan de vorm geen 
rechthoekig parallellepipedum is, op stenen 
met een speciale vorm en op hulpstukken.

Betonmetselstenen Muren, kolommen en scheidingswanden 2+, 4 M/116

Lijst producten geharmoniseerde normen
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EN 771-4 Voorschriften voor metselstenen 
— Deel 4: Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen

Deze norm bepaalt de kenmerken en de 
prestatie-eisen van geautoclaveerde 
cellenbetonmetselstenen die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor verschillende soorten 
dragende en niet-dragende toepassingen in 
alle mogelijke muren, waaronder volle 
muren, spouwmuren, scheidingsmuren, 
keermuren, funderingsmuren en algemeen 
gebruik onder het maaiveld.

Cellenbetonmetselstenen Muren, kolommen en scheidingswanden 2+, 4 M/116

EN 771-5 Voorschriften voor metselstenen 
— Deel 5: Metselstenen van kunstnatuursteen

Deze norm bepaalt de kenmerken en de 
prestatie-eisen van geprefabriceerde 
metselstenen van speciaal beton die 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor, al dan niet 
dragend zicht- of buitenmetselwerk van 
gebouwen en kunstwerken.

Geprefabriceerde beton met 
natuursteenuitzicht Muren, kolommen en scheidingswanden 2+, 4 M/116

EN 771-6 Voorschriften voor metselstenen 
— Deel 6: Metselstenen van natuursteen

Deze norm bepaalt de kenmerken en de 
prestatie-eisen van metselstenen van 
natuursteen met een breedte gelijk aan of 
groter dan 80 mm die hoofdzakelijk bestemd 
zijn voor gewoon, al dan niet dragend zicht- 
of buitenmetselwerk van gebouwen en 
kunstwerken.
Deze norm is ook van toepassing op 
metselstenen van natuursteen waarvan de 
vorm geen rechthoekig parallellepipedum is, 
op stenen met een speciale vorm en op 
hulpstukken voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Natuursteen Muren, kolommen en scheidingswanden 2+, 4 M/116

EN 845-1
Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerk
— Deel 1: Spouwankers, muurankers, bandijzers, raveel-
/gordingsschoenen en consoles

Deze norm bepaalt de eisen voor 
spouwankers, muurankers, bandijzers, 
raveel-/gordingsschoenen en consoles die 
gebruikt worden om verbindingen te maken 
tussen metselwerk en verbindingen tussen 
metselwerk en andere delen van werken en 
gebouwen waaronder wanden, vloeren, 
balken en kolommen.

Spouwankers, muurankers, 
bandijzers, raveel-
/gordingsschoenen en consoles

Om verbindingen te maken tussen 
metselwerk en verbindingen tussen 
metselwerk en andere delen van werken

3 M/116

EN 845-2 Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerk 
— Deel 2: Lateien

Deze norm bepaalt de eisen voor 
geprefabriceerde lateien met een maximale 
overspanning van 4,5 m boven de vrije 
opening en gemaakt van staal, 
geautoclaveerd cellenbeton, kunststeen, 
beton, elementen van gebakken klei, 
kalkzandsteen, natuursteenelementen of van 
een combinatie van deze materialen.

Lateien In metselwerkmuren en 
scheidingswanden 3 M/116

EN 845-3 Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerk 
— Deel 3: Lintvoegwapening van staal

Deze norm bepaalt de eisen voor 
lintvoegwapening voor structureel en niet-
structureel gebruik in metselwerk.

Wapening Lintvoeg 3 M/116
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EN 934-2
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel 
— Deel 2: Hulpstoffen voor beton 
— Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

Deze norm specificeert definities en eisen 
voor hulpstoffen voor gebruik in beton. Het 
heeft betrekking op hulpstoffen voor 
ongewapend, gewapend en voorgespannen 
beton die worden gebruikt in gemengd beton, 
gebruiksklaar en geprefabriceerd beton. De 
prestatievereisten in deze norm zijn van 
toepassing op hulpstoffen die in beton van 
normale consistentie worden gebruikt. Ze zijn 
mogelijk niet van toepassing op hulpstoffen 
voor andere soorten beton, zoals beton op 
nat wegdek.

Hulpstoffen Voor beton 2+ M/128

EN 934-3

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel 
— Deel 3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk 
— Definities, eisen, conformiteit en markering en 
aanduidingen

Deze norm definieert en specificeert de eisen 
en conformiteitscriteria voor hulpstoffen voor 
gebruik in mortel voor metselwerk op 
cementbasis. Het is van toepassing op twee 
soorten hulpstoffen, sterk hardende 
vertragende mengsels en luchtminnende 
mengsels / weekmakers die worden gebruikt 
in de gebruiksklare mortel en in de mortel die 
ter plekke wordt vervaardigd.

Hulpstoffen Voor mortel voor metselwerk 2+ M/128

EN 934-4

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel 
— Deel 4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor 
voorspankabels 
— Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

Deze norm bepaalt en specificeert de eisen 
en conformiteitscriteria voor hulpstoffen 
bestemd voor gebruik in injectiemortel voor 
voorspankabels conform EN 447. Hij 
behandelt uitsluitend hulpstoffen voor gebruik 
in op de bouwplaats gemengde 
injectiemortel.

Hulpstoffen Voor injectiemortel 2+ M/128

EN 934-5
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel 
— Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton 
— Definities, eisen, conformiteit, merken en labellen

Deze norm definieert en specificeert 
vereisten en conformiteit voor hulpstoffen die 
specifiek bedoeld zijn voor gebruik in 
gespoten beton.

Hulpstoffen Voor spuitbeton 2+ M/128

EN 998-1
Specificaties voor mortels voor metselwerk 
— Deel 1: Pleistermortel voor binnen- en 
buitentoepassingen

Deze norm is van toepassing op 
pleistermortel voor binnen- en 
buitentoepassingen op basis van minerale 
bindmiddelen voor muren, plafonds, palen en 
scheidingswanden.

Pleistermortel Voor het bepleisteren 4 M/116

EN 998-2 Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk 
— Deel 2: Metselmortel

Deze norm bepaalt de eisen voor in de 
fabriek gemaakte metselmortels 
(assemblage, voegen en vulstof) voor 
gebruik in metselwerkmuren, kolommen en 
scheidingswanden.

In de fabriek gemaakte mortels Voor het metselen 2+, 4 M/116

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

3

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  

    
      

Gipsblokken M/106
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Wanden of scheidingswanden, 
naargelang het geval, voor situaties en 
functies die hierboven niet zijn 
beschreven

4

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 

Om gipsblokken of andere gipselementen 
samen te voegen. 3,4 M/106

EN 13055-1
Lichte toeslagmaterialen 
— Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en 
injectiemortel

Lichte toeslagmaterialen en lichte vulstoffen 
verkregen door verwerking van natuurlijke, 
gefabriceerde of gerecycleerde materialen en 
mengsels van deze toeslagmaterialen voor 
gebruik in beton, mortel en injectiemortel 
voor gebouwen,  wegen en civieltechnische 
werken.

Lichte toeslagmaterialen voor 
beton, mortel en injectiemortel

Voor gebruik in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw, de wegenbouw en andere 
civieltechnische werken

2+, 4 M/125

EN 13055-2

Lichte toeslagmaterialen 
— Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze 
mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden 
en gebonden toepassingen

Lichte toeslagmaterialen en daaruit 
verkregen vulstoffen, gemaakt van 
natuurlijke, kunstmatige of gerecycleerde 
materialen en mengsels van deze 
toeslagmaterialen gebruikt voor bitumineuze 
mengsels en oppervlaktebehandelingen en 
voor ongebonden en gebonden 
toepassingen, met uitzondering van beton, 
mortel en injectiemortel.

Lichte toeslagmaterialen voor 
bitumineuze mengsels en 
oppervlaktebehandelingen;
Lichte toeslagmaterialen voor 
gebonden en ongebonden 
mengsels;
Lichte vulstoffen voor 
bitumineuze mengsels en 
oppervlaktebehandelingen.

Voor gebruik in de wegenbouw en andere 
civieltechnische werken 2+, 4 M/125

EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel

Toeslagmaterialen en vulstoffen gemaakt 
van natuurlijke, kunstmatige of gerecycleerde 
materialen en mengsels van deze 
toeslagmaterialen voor gebruik in mortel.

Toeslagmaterialen voor mortel
Voor gebruik in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw, de wegenbouw en andere 
civieltechnische werken

2+, 4 M/125

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

Hydraulische bindmiddelen voor niet-
structurele toepassingen 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 15824 Specificaties voor pleister met binnen- en 
buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

Deze norm is van toepassing op in de fabriek 
gemaakte pleisters en pleisters op basis van 
organische bindmiddelen voor binnen- en 
buitentoepassingen, coating van wanden, 
palen , scheidingswanden en plafonds. De 
producten worden in pastavorm vervaardigd, 
klaar voor gebruik of in poedervorm. Deze 
norm is ook van toepassing op buiten- en 
binnencoatings op basis van anorganische 
bindmiddelen zoals silicaten, silanen, 
siloxanen en siliconen.

In de fabriek gemaakte pleisters 
op basis van organische 
bindingsmiddelen

Voor het bepleisteren 1, 3, 4 M/116

  
    p g

     
       
   
     

brandbeveiliging van palen, liftschachten, 
mechanische schachten, enz. Gipsblokken 
worden niet gebruikt om plafonds te maken.
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