
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Binnen- of buitenafwerking, als complete 
elementen, gebruikt voor de bescherming 
tegen brand van muren en plafonds

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende het gedrag 
bij blootstelling aan externe brand

3,4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan hierboven gespecificeerd

4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 21: IN- EN UITWENDIGE AFWERKINGEN VOOR WANDEN EN PLAFONDS, KITS VOOR SCHEIDINGSWANDEN

EN 490
Betonnen dakpannen en hulpstukken voor 
dakbedekking en gevelbekleding
— Productspecificaties

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor 
dakbedekking van hellende daken en 
gevelbekleding

Betonnen dakpannen en 
hulpstukken M/121 en M/122

EN 438-7

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL) 
— Platen gebaseerd op thermohardende harsen 
(gewoonlijk Laminaat genoemd) 
— Deel 7: Compact laminaat en samengestelde 
panelen van HPL voor wand- en plafondafwerking 
binnen en buiten

Gezondheids-, veiligheids- en 
energiebesparende vereisten voor compact 
laminaat of samengestelde panelen/bekleding 
van HPL voor wand- en plafondafwerking 
binnen en buiten (inclusief verlaagde 
plafonds)

Compact laminaat en 
samengestelde panelen van 
HPL voor wand- en 
plafondafwerking binnen en 
buiten

M/121

EN 492 Vezelcement leien en hulpstukken 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

Vezelcement leien (waarvan de hoogte niet 
meer dan 850 mm bedraagt) en vezelcement 
hulpstukken voor gebruik in daken, afwerking 
van binnen- en buitenmuren en afwerking van 
plafonds

Vezelcement leien en 
hulpstukken M/121 en M/122

 
      

  
   

     
      

       

    
 

  



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3,4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van gereglementeerde 
stoffen

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Verlaagde plafonds, 
dakpannen, panelen

EN 544
Bitumen shingles met minerale en/of synthetische 
inlage 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

Bitumen shingles met minerale en/of 
synthetische inlage voordat ze op het dak 
worden geplaatst

Bitumen shingles M/121 en M/122

EN 534 Golfplaten van bitumen 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden Golfplaten van bitumen Golfplaten van bitumen M/121 en M/122

EN 494
Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement 
voor daken 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

Geprofileerde platen en hulpstukken van 
vezelcement voor gebruik in daken, afwerking 
van binnen- en buitenmuren en afwerking van 
plafonds

Vlakke en geprofileerde platen 
(zoals dakbekleding)

M/121 en M/122

EN 1013

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen 
van kunststof voor interne en externe daken, muren en 
plafonds 

   

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige 
platen van kunststof voor interne en externe 
daken, muren en plafonds. 
Dit zijn enkelwandige platen gebruikt als een 

      
   

Vlakke en geprofileerde platen

M/121 en M/122



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3,4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Binnen- of buitenafwerking van plafonds 
die zijn onderworpen aan veiligheidseisen 
voor in gebruik om onopzettelijke vallende 
voorwerpen in verkeersgebieden te 
voorkomen

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

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

EN 1304 Keramische dakpannen en hulpstukken 
— Definities en productspecificaties

Keramische dakpannen en hulpstukken voor 
dakbedekking van hellende daken en binnen 
en buiten gevelbekleding 

Keramische dakpannen en 
hulpstukken M/121 en M/122

 

    
         

p  
— Eisen en beproevingsmethoden

   
       
    

 j  g  p  g    
enkele laag of samengebracht om een 
meerlaagse constructie te vormen

  

Panelen

 Natuursteenproducten 
    

Vlakke modulaire tegels bestemd voor binnen- 
en buitengebruik als afwerking van 

        

EN 1469
Natuursteenproducten 
— Wandplaten 
— Eisen

Natuurstenen platen gebruikt als 
wandbekleding voor binnen- en 
buitenafwerking

Wandplaten M/121



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

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

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Voor toepassingen onderhevig aan 
regelgeving betreffende de 
brandweerstand 

3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten 4

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

EN 12326-1

Producten van lei en andere natuursteen voor 
overlappende dakbedekkingen en 
buitenmuurbekledingen 
— Deel 1: Specificatie voor lei en carbonaathoudende 
lei

Producten van lei en carbonaathoudende lei 
voor overlappende dakbedekkingen en 
buitenmuurbekledingen 

Leien voor dakbedekking

M/121 en M/122

Dakpannen

EN 12057 Natuursteenproducten 
— Modulaire tegels — Eisen

      
en buitengebruik als afwerking van 
bestratingsproducten , trappen , muren en 
plafonds

Natuursteentegels M/119 en M/121

EN 12467 Vlakke vezelcement platen 
— Productspecificaties en beproevingsmethoden

Vlakke vezelcement platen, gevelbekleding en 
overlappingen

Verlaagde plafonds, 
dakpannen, panelen M/121

M/121EN 13245-2

Kunststoffen 
— Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) 
profielen voor toepassing in de bouw 
— Deel 2: PVC-U profielen en PVC-UE profilen voor 

d   l f d f ki  bi   b it

Gezondheids-en veiligheids vereisten voor 
ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) 
profielen voor binnen- en buitenafwerking van 
muren en plafonds van gebouwen

Gevelbekleding



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

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

4

Binnenafwerking, als complete elementen, 
gebruikt voor de bescherming tegen brand 
van plafonds

3

Binnenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de eis  „veiligheid bij 
gebruik”

3

Binnenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de regelgeving voor 
gevaarlijke producten

3

Binnenafwerking van plafonds voor alle 
andere toepassingen dan gespecificeerd in 
het mandaat

4

Ter ondersteuning van interne verlaagde 
plafonds die onderworpen zijn aan de eis  
„veiligheid bij gebruik”

3

Ter ondersteuning van interne verlaagde 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Ter ondersteuning van interne verlaagde 
plafonds  voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

Ter ondersteuning van interne verlaagde 
plafonds die onderworpen zijn aan de eis  
„veiligheid bij gebruik”

3

Binnenafwerking van plafonds die aan de 
voorschriften inzake bij ongevallen door 
scherpe objecten veroorzaakte letsels zijn 
onderworpen

3

Binnenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de regelgeving voor 
gevaarlijke producten

3

Binnenafwerking van plafonds voor alle 
andere toepassingen dan gespecificeerd in 
het mandaat

4

1
2+
1
3
4

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/113

Structurele elementen voor binnen of 
buiten toepassingen

Niet-structurele elementen voor binnen of 
buiten toepassingen

M/121

Verlaagde plafonds (kits)

Hangende kaders

Tegels, panelen

 

 
    

      
         

wand- en plafondafwerking binnen en buiten

    
   

      
  p   g

EN 13964 Verlaagde plafonds 
— Eisen en beproevingsmethoden

Verlaagde plafonds verkocht als complete 
kits, skeletconstructies die als kits op de 
markt worden gebracht, individuele 
onderdelen van deze skeletconstructies en 
sierelementen



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Voor verlaagde plafonds voor 
brandbeveiliging van substructuren en 
akoestische prestaties

3

Voor het beoogde gebruik dat hierboven 
niet wordt vermeld

4

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

Voor gebruik onderhevig aan regelgeving 
betreffende de brandweerstand 
(bijvoorbeeld brandcompartimentering)

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving betreffende de brandreactie 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking, als complete 
elementen, gebruikt voor de bescherming 
tegen brand van muren en plafonds

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Binnenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

In de fabriek vervaardigde 
sandwichpanelen M/121 en M/122

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

tegels voor harde 
vloerafwerkingen

Muurtegels

M/119 en M/121

EN 14509

EN 14716 Spanplafonds 
 Eisen en beproevingsmethoden

Kenmerken, specificaties en testmethoden 
voor spanplafonds bestaande uit enkel- of 
meerlagige banen, gecoate stoffen of stoffen 

     
   

Afwerking van plafonds M/121

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

Kenmerken en prestaties van in de fabriek 
gemaakte gipselementen voor verlaagde 
plafonds

Gipselementen voor plafonds M/121 en M/106

Zelfdragende isolerende sandwichpanelen met 
metalen bekleding 
— Fabrieksproducten 
— Specificaties

Zelfdragende isolerende sandwichpanelen 
met metalen bekleding gebruikt voor 
discontinue leggen in de volgende gevallen:
- daken en dakbekleding
- buitengevels en gevelbekleding
- gevels (inclusief scheidingen) en plafonds 
binnen de omslag van het gebouw



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Interne afwerkingen van plafonds voor de 
andere kenmerken 3

Binnen- en buitenafwerking van muren, 
plafonds en daken die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

3, 4

Buitendaken onderhevig aan regelgeving 
betreffende het gedrag bij blootstelling aan 
externe brand

3, 4

Eindgebruikt die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Voor ander gebruik dan hierboven vermeld 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

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

4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Binnenafwerking die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Binnenafwerking voor alle andere 
toepassingen dan gespecificeerd in het 
mandaat

4

Binnen- of buitenafwerking van muren die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

EN 14783
Volledig ondersteund staalplaat en band voor 
dakbedekking, binnen- en buitenbekledingselementen 
— Productspecificatie en eisen

Rollen, strips en vlakke platen in metaal en 
elementen vervaardigt in de fabriek voor 
volledig ondersteunde toepassingen in 
dakbedekking en gevelbekleding

Vlakke en geprofileerde 
staalplaat M/121 en M/122

EN 14782
Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en 
buiten- en binnenbekledingselementen 
— Productspecificatie en eisen

Zelfdragende metalen platen en pannen (voor 
niet-structurele toepassingen) geprefabriceerd 
voor dakbedekking en buiten en binnen 
gevelbekleding

Zelfdragende metalen platen 
en pannen M/121 en M/122

  
— Eisen en beproevingsmethoden

    
      

      
gemaakt van gecoate of monofilamenten 
draden met een bevestigingssysteem

  

EN 15102 Decoratieve wandbekleding 
— Wandbekleding op rollen en panelen

Wandbekledingproducten in rol- en 
paneelvorm, bestemd voor het ophangen aan 
binnenmuren, scheidingswanden of plafonds, 
door middel van een kleefstof, waarvan het 
primaire doel hoofdzakelijk decoratief is

Wandbekledingproducten in rol- 
en paneelvorm M/121

EN 14915
Wand- en gevelbekleding van massief hout 
— Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en 
merken

Kenmerken en testmethoden voor producten 
die worden gebruikt in wand- en 
gevelbekleding van massief hout voor intern 
of extern gebruik

Wand- en gevelbekleding van 
massief hout M/121

          
  

Vereisten en testmethoden voor het bekleden 
van platen en tegels van agglomeraatsteen 

        
        

     
       

  

  



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Binnen- of buitenafwerking van muren die 
onderworpen zijn aan de regelgeving voor 
gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking  voor alle 
andere toepassingen dan gespecificeerd in 
het mandaat

4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten

4

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Buitenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1,3,4

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

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn aan 
de regelgeving voor gevaarlijke producten

4

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken

4

Buitenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

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

3

EN 16153

Lichtdoorlatende platte meerwandige polycarbonaat 
(PC) platen voor de interne en externe daken, muren 
en plafonds 
— Eisen en beproevingsmethoden

Lichtdoorlatende platte meerwandige 
polycarbonaat (PC) platen voor de interne en 
externe daken, muren en plafonds 

Vlakke en geprofileerde platen

M/121 en M/122

Panelen

EN 16240

Geprofileerde lichtdoorlatende vaste vlakke platen van 
polycarbonaat (PC) voor interne en externe daken, 
muren en plafonds 
— Voorschriften en beproevingsmethoden

Vereisten voor geprofileerde lichtdoorlatende 
vaste vlakke platen van polycarbonaat (PC) 
voor interne en externe daken, muren en 
plafonds 

M/121

Vlakke en geprofileerde platen

Panelen

EN 15286
Agglomeraattegels
— Platen en tegels voor de afwerking van muren 
(binnen en buiten)

      
 p   g   gg  

met een lengte of breedte van maximaal 3500 
mm die zijn gemaakt voor gebruik als interne 
en externe muurafwerkingen en die 
mechanisch zijn gefixeerd of met lijm of 
mortel zijn gelijmd

Tegels en bekledingsplaten M/121
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