
Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

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 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

M/135

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 30: VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN

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 572-9
Glas voor gebouwen 
— Basisproducten van natronkalkglas producten 
— Deel 9: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Basisproducten van 
natronkalkglas producten voor 
gebruik in gebouwen

Producten van 
natronkalkglas M/135

EN 1036-2
Glas in gebouwen 
— Verzilverde floatglazenspiegels voor intern gebruik 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm 

Verzilverde floatglazenspiegels 
voor intern gebruik in gebouwen Spiegels



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 3 of 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 3 of 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

EN 1748-1-2

Glas voor gebouwen 
— Bijzondere basisproducten
— Borosilicaatglas 
— Deel 1-2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Producten van borosilicaatglas 
voor gebruik in gebouwen Borosilicaatglas M/135 

EN 1279-5
Glas voor gebouwen 
— Isolerend glas 
— Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

Isolerend glas voor gebruik in 
gebouwen, vooral installaties in 
ramen, deuren, vliesgevels, 
daken en scheidingswanden 
welke bescherming bieden aan 
de randen tegen direct 
ultraviolette straling

Isolerend glas M/135 

EN 1096-4
Glas voor gebouwen 
— Gecoat glas 
— Deel 4: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Gecoat glas voor gebruik in 
gebouwen Gecoat glas M/135 

 
  

      
   

        



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

EN 1748-2-2

Glas voor gebouwen 
— Bijzondere basisproducten
— Glaskeramiek 
— Deel: 2-2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Glaskeramiek voor gebruik in 
gebouwen Glaskeramiek 

 

   
  
  
   

   
     

Thermisch versterkt 
natronkalkglas 

 
   

     
   

   
   

  

  
  

M/135 

M/135 

 

EN 1863-2
Glas voor gebouwen 
— Thermisch versterkt natronkalkglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Vlak thermisch versterkt 
natronkalkglas voor gebruik in 
gebouwen



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

EN 12150-2
Glas voor gebouwen 
— Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Vlak thermisch gehard 
natronkalk veiligheidsglas voor 
gebruik in gebouwen

Thermisch gehard 
natronkalk veiligheidsglas M/135 

M/135 

EN 13024-2
Glas voor gebouwen 
— Thermisch gehard borosilicaat veiligheidsglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Vlak thermisch gehard 
borosilicaat veiligheidsglas voor 
gebruik in gebouwen

Thermisch gehard 
borosilicaat veiligheidsglas M/135 

EN 12337-2
Glas voor gebouwen 
— Chemisch versterkt natronkalkglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Vlak chemisch versterkt 
natronkalkglas voor gebruik in 
gebouwen

Chemisch versterkt 
natronkalkglas 

 
   

    
   

  
 

   

  

 
 



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

EN 14178-2
Glas voor gebouwen 
— Basisproducten van aardalkalimetaalsilicaatglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Basisproducten van 
aardalkalimetaalsilicaatglas 
voor gebruik in gebouwen

Basisproducten van 
aardalkalimetaalsilicaat-
glas 

EN 14179-2

Glas voor gebouwen 
— Heat soaked thermisch gehard natronkalk 
veiligheidsglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Heat soaked thermisch gehard 
natronkalk veiligheidsglas voor 
gebruik in gebouwen

Heat soaked thermisch 
gehard natronkalk 
veiligheidsglas 

M/135 

EN 14321-2
Glas voor gebouwen 
— Thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas 
— Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Vlak thermisch gehard 
aardalkalisilicaat veiligheidsglas 
voor gebruik in gebouwen

Thermisch gehard 
aardalkalisilicaat 
veiligheidsglas 

M/135 

M/135 

 
   

      
 

    
        

  



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 3 of 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

voor gebruik in glasstructuren, specifiek 
bedoeld om weerstand te bieden aan brand 1

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften 4

toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften (buiten) 3 of 4

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

1 of 3

toepassingen die verband houden met 
energiebesparing en/of geluidsisolatie 3

andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

EN 15683-2

Glas in gebouwen 
— Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk 
veiligheidsglas 
— Deel 2: Evaluatie van de 
conformiteitsbeoordeling/Productnorm

Thermisch gehard 
profielbouwglas van natronkalk 
veiligheidsglas voor gebruik in 
gebouwen

Thermisch gehard 
profielbouwglas van 
natronkalk veiligheidsglas

M/135 

EN 15682-2

Glas in gebouwen 
— Hitte doordrenkt thermisch gehard aardalkalisilicaat 
veiligheidsglas 
— Deel 2: Evaluatie van de 
conformiteitsbeoordeling/productnorm

Vlak hitte doordrenkt thermisch 
gehard aardalkalisilicaat 
veiligheidsglas voor gebruik in 
gebouwen

Hitte doordrenkt thermisch 
gehard aardalkalisilicaat 
veiligheidsglas 

M/135 

EN 14449
Glas voor gebouwen 
— Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas 
— Conformiteitsbeoordeling/Produktnorm

Gelaagd glas en gelaagd 
veiligheidsglas voor gebruik in 
gebouwen

Gelaagd glas en gelaagd 
veiligheidsglas M/135 
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