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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 450-1 Vliegas voor beton 
— Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria

Deze norm definieert de eisen voor chemische 
en fysische eigenschappen evenals 
kwaliteitscontroleprocedures voor 
siliciumhoudende vliegas, gebruikt als een 
Type II-toevoegsel voor de productie van 
beton, conform EN 206-1.

Toevoegsels (type II) Voor beton, mortel en injectiemortel 1+ M/128

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

Lijst producten geharmoniseerde normen

Code 26: PRODUCTEN VOOR BETON, MORTEL EN INJECTIESPECIE
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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

Voor gebruik met lage prestatie-eisen in 
gebouwen en civieltechnische 
bouwwerken

4

Voor gebruik in gebouwen en 
civieltechnische bouwwerken 2+

Voor gebruik onderworpen aan 
regelgeving i.v.m reactie bij brand 1, 3, 4

Voor gebruik met lage prestatie-eisen in 
gebouwen en civieltechnische 
bouwwerken

4

Voor gebruik in gebouwen en 
civieltechnische bouwwerken 2+

Voor gebruik onderworpen aan 
regelgeving i.v.m reactie bij brand 1, 3, 4

Voor gebruik met lage prestatie-eisen in 
gebouwen en civieltechnische 
bouwwerken

4

Voor gebruik in gebouwen en 
civieltechnische bouwwerken 2+EN 1504-4

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies 
— Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling 
— Deel 4: Constructieve hechting

Deze norm specificeert eisen voor de 
identificatie, de prestaties (inclusief 
duurzaamheid) en veiligheid van producten en 
systemen voor een constructieve hechting van 
verstevigingsmaterialen met een bestaande 
betonstructuur, waaronder:
- de hechting van externe platen van staal of 
andere geschikte materialen (bijvoorbeeld 
vezelversterkte composieten) op het oppervlak 
van een betonconstructie voor versteviging, 
inclusief het aanbrengen van platen in 
dergelijke toepassingen;
- de hechting van verhard beton aan verhard 
beton, meestal geassocieerd met het gebruik 

     

         
        

      
      

 

Producten voor het beschermen 
en herstellen van beton M/128

EN 1504-3

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies 
— Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling 
— Deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie

Deze norm definieert de eisen voor 
identificatie, de prestaties (inclusief 
duurzaamheid) en veiligheid van producten en 
systemen die worden gebruikt voor 
constructieve en niet-constructieve reparatie 
van betonconstructies.

Producten voor het beschermen 
en herstellen van beton M/128

EN 1504-2

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies 
— Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling 
— Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

Deze norm specificeert de eisen voor de 
identificatie, prestatie (inclusief de 
duurzaamheidsaspecten), veiligheid en 
conformiteitsbeoordeling van de producten en 
systemen die gebruikt worden voor de 
oppervlaktebescherming van beton, om de 
duurzaamheid van beton en constructies van 
gewapend beton te verhogen, evenals voor 
nieuw beton en voor onderhouds- en 
herstellingswerk. 

Producten voor het beschermen 
en herstellen van beton M/128
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Voor gebruik onderworpen aan 
regelgeving i.v.m reactie bij brand 1, 3, 4

Voor gebruik met lage prestatie-eisen in 
gebouwen en civieltechnische 
bouwwerken

4

Voor ander gebruik in gebouwen en 
civieltechnische bouwwerken 2+

Voor gebruik met lage prestatie-eisen in 
gebouwen en civieltechnische 
bouwwerken

4

Voor gebruik in gebouwen en 
civieltechnische bouwwerken 2+

Voor gebruik onderworpen aan 
regelgeving i.v.m reactie bij brand 1, 3, 4

Voor gebruik met lage prestatie-eisen in 
gebouwen en civieltechnische 
bouwwerken

4

Voor ander gebruik in gebouwen en 
civieltechnische bouwwerken 2+

Toeslagmateriaal voor beton, 
mortel en injectiemortel

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

Vulstoffen voor beton, mortel en 
injectiemortel

Voor gebruik in gebouwen, de productie 
van geprefabriceerde betonproducten, de 
wegenbouw en andere civieltechnische 
werken

EN 1504-7

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies 
— Definities, eisen, kwaliteisborging en 
conformiteitsbeoordeling 
— Deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie

Deze norm specificeert de eisen voor de 
identificatie en de prestaties (met inbegrip van 
duurzaamheidsaspecten) van producten en 
systemen voor actieve en waterdichte 
bekledingen voor de bescherming van 
bestaande onbeklede metalen verstevigingen 
en ingesloten staal in de betonconstructies die 
worden gerepareerd.

Producten voor het beschermen 
en herstellen van beton M/128

EN 1504-6

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies 
— Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling 
— Deel 6: Verankeren van betonstaal

Deze norm specificeert eisten voor de 
identificatie, prestaties (inclusief 
duurzaamheid) en veiligheid van producten en 
systemen die moeten worden gebruikt voor de 
verankering van wapeningsstaal (betonstaal) 
zoals gebruikt voor structurele versterking om 
de continuïteit van gewapende 
betonconstructies te waarborgen.

Producten voor het beschermen 
en herstellen van beton M/128

EN 1504-5

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies 
— Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling 
— Deel 5: Injecteren van beton

Deze norm specificeert eisen en 
conformiteitscriteria voor de identificatie, de 
prestaties (inclusief duurzaamheidsaspecten) 
en veiligheid van injectieproducten voor de 
reparatie en bescherming van 
betonconstructies, gebruikt voor:
- krachtoverbrengende opvulling van 
scheuren, holten en tussenruimten in beton;
- ductiele vulling van scheuren, holten en 
tussenruimten in beton;
- de expansieve vulling van scheuren, holten 
en tussenruimten in beton.

Producten voor het beschermen 
en herstellen van beton M/128

 

        
  

     
 

    

      
    

      
      

    
 

         
    

     
     

      
 

        
beton, meestal geassocieerd met het gebruik 
van prefab-eenheden bij reparatie en 
versteviging;
- het gieten van vers beton op verhard beton 
met behulp van een lijm verbinding, die een 
integraal onderdeel van de constructie vormt, 
waarbij de drie elementen een nieuwe 
structuur vormen.

    
   

EN 12620 2+, 4 M/125

Toeslagmateriaal en vulstoffen verkregen door 
verwerking van natuurlijke, gefabriceerde of 
gerecycleerde materialen en mengsels van 
deze toeslagmateriaalen voor gebruik in beton.

Toeslagmateriaal voor beton
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EN 12878
Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd 
op cement en/of kalk 
— Specificaties en beproevingsmethoden

Deze norm specificeert de eisen en de 
testmethoden voor pigmenten voor gebruik bij 
het kleuren van bouwmaterialen op basis van 
cement en cement/kalkcombinaties.
Pigmenten voor dit doel kunnen afzonderlijke 
pigmenten, pigmentenmengsels of mengsels 
van pigmenten en vulstoffen, in poeder of 
korrelvorm, of waterige preparaten zijn.

Toevoegsels (type I) Voor beton, mortel en injectiemortel 2+ M/128

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 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 13263-1 Silicafume voor beton 
— Deel 1: Definities, eisen en conformiteitsbeheersing

Deze norm is van toepassing op de silicafume 
die een bijproduct is van het smeltproces dat 
wordt gebruikt voor de productie van 
siliciummetaal en ferrosiliciumlegeringen.

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

1+ M/128

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 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

Voor structurele toepassingen in beton, 
mortel en injectiemortelmortel 1

Voor andere toepassingen in beton, 
mortel en injectiemortelmortel 3

EN 14889-1
Vezels in beton 
— Deel 1: Staalvezels 
— Definities, specificaties en conformiteit

Deze norm specificeert de eisen voor 
staalvezels voor structureel of niet-structureel 
gebruik in beton, mortel en 
injectiemortelmortel.

Staalvezels M/128
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Voor structurele toepassingen in beton, 
mortel en injectiemortelmortel 1

Voor andere toepassingen in beton, 
mortel en injectiemortelmortel 3

EN 15167-1
Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in 
beton, mortel en injectiemortel 
— Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

Deze norm specificeert eisen voor de 
chemische en fysische eigenschappen, 
alsmede kwaliteitscontroleprocedures voor 
gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor 
gebruik als toevoegsels van type II bij de 
productie van beton, waaronder in het 
bijzonder ter plaatse gestort of geprefabriceerd 
bouwbeton volgens EN 206-1.

Toevoegsels (type II) Voor beton, mortel en injectiemortel 1+ M/128

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

EN 14889-2
Vezels in beton 
— Deel 2: Polymeervezels 
— Definities, specificaties en conformiteit

Deze norm specificeert de eisen voor 
polymeervezels voor structureel of niet-
structureel gebruik in beton, mortel en 
injectiemortelmortel.

Polymeervezels M/128
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