
Norm Titel Toepassing Producttype Attesterings-
systeem Mandaat

toepassingen die onderworpen 
zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

4

kogelvrij en explosiebestendig 
glas 1

andere toepassingen die 
„veiligheid bij
gebruik”-risico's kunnen 
inhouden en aan de 
desbetreffende regelgeving 
kunnen zijn onderworpen

3

toepassingen die verband 
houden met energiebesparingen/ 
of geluidsisolatie

3

andere toepassingen dan 
hierboven gespecificeerd 4

voor buitengebruik en afwerking 
van verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4

voor binnengebruik, inclusief 
omhelsde ruimten voor openbaar 
vervoer

4

voor dakbekleding 4

voor buitengebruik en afwerking 
van verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4

voor binnengebruik, inclusief 
omhelsde ruimten voor openbaar 
vervoer

4

voor dakbekleding 4

voor buitengebruik en afwerking 
van verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4

voor binnengebruik, inclusief 
omheinde ruimten voor openbaar 
vervoer

4

voor dakbekleding 4

EN 1341 Natuursteentegels voor buitenbestrating 
— Eisen en beproevingsmethoden

Natuursteentegels die worden 
gebruikt voor buitenbestrating en het 
verharden van wegen

Natuursteentegels
voor buitengebruik en afwerking 
van verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4 M/119  

EN 1342 Keien van natuursteen voor buitenbestrating 
— Eisen en beproevingsmethoden

Keien van natuursteen die worden 
gebruikt voor buitenbestrating en het 
verharden van wegen

Keien van natuursteen
voor buitengebruik en afwerking 
van verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4 M/119  

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 19: VLOERAFWERKINGEN

Beoogd 
gebruik

EN 1051-2
Glas voor gebouwen
— Glazen stenen en glazen vloertegels 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Glazen stenen en glazen vloertegels Glazen stenen en glazen 
vloertegels M/135

EN 1338 Betonstraatstenen — Eisen en beproevingsmethoden

Geprefabriceerde betonstraatstenen 
en hulpstukken voor 
voetgangersverkeer, 
voertuigenverkeer en 
dakbedekkingen

Betonstraatstenen M/119 en M/122

EN 1339 Betontegels — Eisen en beproevingsmethoden
Geprefabriceerde betontegels en 
hulpstukken voor bestratingen met 
verkeer en voor dakbedekkingen

Betontegels M/119 en M/122

EN 1340 Betonbanden — Eisen en beproevingsmethoden

Ongewapende cementgebonden 
betonboordstenen, watergreppels 
en hulpstukken van beton die 
gebruikt worden voor bestratingen 
met verkeer en voor 
dakbedekkingen

Betonboordstenen M/119 en M/122



Norm Titel Toepassing Producttype Attesterings-
systeem MandaatBeoogd 
gebruik

EN 1343 Trottoirbanden van natuursteen voor buitenbestrating 
— Eisen en beproevingsmethoden

Trottoirbanden van natuursteen die 
worden gebruikt voor 
buitenbestrating en het verharden 
van wegen

Trottoirbanden van 
natuursteen

voor buitengebruik en afwerking 
van verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4 M/119  

voor toepassingen die 
onderworpen zijn aan de 
regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3,4

voor toepassingen die 
onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

andere toepassingen dan 
gespecificeerd in de 
hierboven twee vermelde 
families 

4

voor binnentoepassingen 
inclusief voorzieningen voor 
openbaar vervoer

1,3,4

voor buitentoepassingen en 
bestratingen in gebieden met 
voetganger-en 
voertuigverkeer

4

harde bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen voor gebruik 
binnen

1,3,4

harde bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen voor gebruik 
buiten

4

binnen- of buitenafwerking 
van muren en plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatie-
voorschriften

1,3,4

binnen- of buitenafwerking 
van muren en plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

in-of uitwendige afwerking 
van verlaagde plafonds die 
onderworpen zijn aan de eis  
„veiligheid bij gebruik”

3

binnen- of buitenafwerking 
van muren en plafonds voor 
andere toepassingen dan 
gespecificeerd in het 
mandaat

4

M/119 en M/122Straatbakstenen

tegels

EN 1344 Straatbakstenen
— Eisen en beproevingsmethoden

Rechthoekige en anders gevormde 
elementen die voornamelijk bedoeld 
zijn voor bestratingen in de open 
lucht, met inbegrip van dakterrassen 
en dakterrasbestrating, maar die 
ook binnenshuis kunnen worden 
toegepast

dakbedekking

harde bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen: 
bestratingsproducten

EN 12057 Natuursteenproducten 
— Modulaire tegels — Eisen

Vlakke modulaire tegels bestemd 
voor binnen- en buitengebruik als 
afwerking van bestratingsproducten 
, trappen , muren en plafonds

Natuursteentegels M/119  



Norm Titel Toepassing Producttype Attesterings-
systeem MandaatBeoogd 
gebruik

harde bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen

binnenvloeren, omheinde 
ruimten voor openbaar 
vervoer inbegrepen

1,3,4

harde bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen voor gebruik 
buiten

gebruik binnen en afwerking 
van bestrating om 
buitenzones van verkeer 
voor voetgangers en 
motorvoertuigen te 
bedekken

4

EN 13748-1 Terrazzo tegels 
— Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis

Ongewapende cement-gebonden 
terrazzo tegels vervaardigd in de  
fabriek en gereed om te worden 
geplaatst

Terrazzo tegels
bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen voor gebruik 
binnen

4 M/119  

EN 13748-2 Terrazzo tegels 
— Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing buitenshuis

Ongewapende cement-gebonden 
terrazzo tegels vervaardigd in de  
fabriek en gereed om te worden 
geplaatst

Terrazzo tegels
bestratingsproducten en 
vloerafwerkingen voor gebruik 
buiten en dakbedekking

4 M/119  

voor gebruik binnen, voor 
toepassingen die onderworpen 
zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1,3,4

voor gebruik binnen, voor 
toepassingen die onderworpen 
zijn aan de regelgeving voor 
gevaarlijke producten

3

voor elk andere gebruik 4

voor gebruik binnen in gebouwen 
die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

3,4

voor gebruik binnen in gebouwen 
die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

voor niet voorziene gebruiken in 
bovenvermelde toepassingen 4

EN 14041
Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en 
laminaatvloerbedekkingen 
— Essentiële eigenschappen

Veerkrachtige vloerbedekkingen 
gemaakt van kunststof, linoleum, 
kurk of rubber;

Veerkrachtige vloerbedekkingen van 
tapijt;

Veerkrachtige vloerbedekkingen van 
laminaat;

Vloerpanelen voor losse plaatsing.

Veerkrachtige 
vloerbedekkingen, tapijten 
en 
laminaatvloerbedekkingen 

vloerafwerkingen voor gebruik 
binnen en buiten 1,3,4

EN 14342
Houten vloeren 
— Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en 
merken

Producten van vlakke houten 
vloeren en parket

Producten van houten 
vloeren en parket

voor binnengebruik, inclusief 
omheinde ruimten voor openbaar 
vervoer

1,3,4 M/119

EN 12058
Natuursteenproducten 
— Platen voor vloeren en trappen 
— Eisen

Vlakke tegels in natuursteen voor 
gebruik als bestratingsproducten 
voor interne en/of externe 
toepassingen in vloeren en trappen, 
met inbegrip van de plinten 

Tegels in natuursteen voor 
vloeren en trappen M/119  

EN 13813 Dekvloermortel en dekvloeren 
— Dekvloermortels — Eigenschappen en eisen

Materialen voor dekvloermortels 
voor gebruik in interne 
vloerconstructies

Materialen voor 
dekvloermortels M/132

EN 14016-1
Bindmiddelen voor magnesietvloeren 
— Magnesiumoxide en magnesiumchloride 
— Deel 1: Definities en eisen

Magnesiumoxide en 
magnesiumchloride voor gebruik in 
dekvloermortels en dekvloermortels 
op basis van magnesiet

Magnesiumoxide en 
magnesiumchloride M/132



Norm Titel Toepassing Producttype Attesterings-
systeem MandaatBeoogd 
gebruik

voor buitengebruik en 
afwerking van 
verkeerszones voor 
voetgangers en voertuigen

4

voor binnengebruik, inclusief 
omheinde ruimten voor 
openbaar vervoer

1,3,4

binnen- of buitenafwerking 
van muren die onderworpen 
zijn aan de brandprestatie-
voorschriften

1,3,4

binnen- of buitenafwerking 
van muren die eventueel zijn 
onderworpen zijn de 
regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

binnen- of buitenafwerking 
van muren en plafonds voor 
andere toepassingen dan 
gespecificeerd in het 
mandaat

4

EN 14904
Sportvloeren en sportvelden 
— Binnensportvloeren voor verschillende sporten 
— Specificatie

Installatie van binnensportvloeren Vloerafwerkingen voor 
gebruik binnen

vloerafwerkingen voor gebruik 
binnen 1,3

voor gebruik buiten 4

voor gebruik binnen 1,3,4

EN 14411
Keramische tegels 
— Definities, classificatie, eigenschappen, evaluatie 
van conformiteiten en merken

Keramische tegels geproduceerd 
door technieken van trekken en 
droogpersen voor vloerbekledingen 
en muren binnen en/of buiten, 
trappen inbegrepen

EN 15285
Steen van agglomeraat 
— Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen en 
buiten)

Modulaire tegels en stenen van 
agglomeraat voor gebruikt in 
vloerafwerkingen en trappen, 
vastgehecht met mortel of lijm voor 
binnen en buiten 

Tegels van agglomeraat M/119

harde vloerafwerkingen:
tegels voor harde 
vloerafwerkingen

M/119

muurtegels

Tegels voor 
vloerafwerkingen

Muurtegels
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