
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 12271 Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken
— Eisen

Aanbrengen van een bestrijking als product 
voor de oppervlakbehandeling van wegen 
en andere verkeersgebieden

Oppervlakbehandeling van 
verhardingsoppervlakken Oppervlakbehandeling van wegen 2+ M/124

EN 12273 Emulsie-asfaltbeton 
— Voorschriften

Aanbrengen van een slem als product voor 
de oppervlakbehandeling van wegen en 
andere verkeersgebieden

Emulsie-asfaltbeton Oppervlakbehandeling van wegen 2+ M/124

EN 12591 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen 
— Specificaties voor penetratiebitumen

Bitumen die worden gebruikt voor de bouw 
en onderhoud van wegen, voor vliegvelden 
en andere verharde wegen

Bitumen Bouw en onderhoud van wegen 2+ M/124

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

Wegen en andere verkeersgebieden 2+

Voor gebruik onderworpen aan regelgeving 
met betrekking tot 'reactie bij brand' 1,3,4

EN 13808
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen 
— Raamwerk voor de specificatie van kationische 
bitumenemulsies

Kationische bitumenemulsies die worden 
gebruikt voor de bouw en onderhoud van 
wegen, voor vliegvelden en andere 
verharde wegen

Kationische bitumenemulsies Bouw en onderhoud van wegen 2+ M/124

M/124

M/124

M/124

Zacht asfalt M/124

Asfaltbeton voor zeer dunne 
lagen

M/124

EN 13108-6
Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificaties
— Deel 6: Gietasfalt

Mengels van de mengselgroep gietasfalt 
voor gebruik op wegen, vliegvelden en 
andere verkeersgebieden

Gietasfalt

EN 13108-7
Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificaties
— Deel 7: Zeer open asfaltbeton

Mengels van de mengselgroep zeer open 
asfaltbeton voor gebruik op wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

Zeer open asfaltbeton

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 23: PRODUCTEN VOOR WEGENBOUW

EN 13108-1
Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificaties 
— Deel 1: Asfaltbeton

Mengels van de mengselgroep asfaltbeton 
voor toepassing op wegen, vliegvelden en 
andere verkeersgebieden

Asfaltbeton M/124

EN 13108-2
Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificaties
— Deel 2: Asfaltbeton voor zeer dunne lagen

Mengels van de mengselgroep asfaltbeton 
voor zeer dunne lagen voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

EN 13108-3
Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificatie 
— Deel 3: Zacht asfalt

Mengels van de mengselgroep zacht asfalt 
voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden

EN 13108-5

EN 13108-4
Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificaties
— Deel 4: Warmgewalst asfalt

Mengels van de mengselgroep 
warmgewalst asfalt voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

M/124Warmgewalst asfalt

Bitumineuze mengsels 
— Materiaalspecificaties
— Deel 5: Steenmastiekasfalt

Mengels van de mengselgroep 
steenmastiekasfalt voor gebruik op wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

Steenmastiekasfalt
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EN 13877-3
Betonverhardingen 
— Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in 
betonverhardingen

Deuvels voor gebruik in "in situ" gegoten 
betonverhardingen, voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

Deuvels
Betonverhardingen voor wegen, start- en 
landingsbanen en andere 
verkeersgebieden

4 M/124

EN 13924 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Specificaties
voor harde penetratiebitumen

Multigrade penetratiebitumen die worden 
gebruikt voor de bouw en onderhoud van 
wegen, voor vliegvelden en andere 
verharde wegen

Bitumen Bouw en onderhoud van wegen 2+ M/124

EN 14023
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen 
— Specificatiesvoor met polymeren gemodificeerd 
bitumen

Polymeren gemodificeerd bitumen die 
worden gebruikt voor de bouw en 
onderhoud van wegen, voor vliegvelden en 
andere verharde wegen

Bitumen Bouw en onderhoud van wegen 2+ M/124

EN 14188-1
Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen 
— Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte
afdichtingsmaterialen

Normale afdichtingsproducten en 
afdichtingsproducten resistent tegen 
koolwaterstoffen, warm toegepast in de 
voegen voor wegen, luchthaven start-en 
landingsbanen en andere 
verkeersgebieden

Warm aangebrachte 
afdichtingsmaterialen

Wegen, vliegvelden, brugdekken, 
parkingdekken enz. 4 M/124

EN 14188-2
Voegafdichtingsmaterialen 
— Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen

Normale afdichtingsproducten en 
afdichtingsproducten resistent tegen 
koolwaterstoffen,  voor wegen in beton 
voor gebruik in de bouw van wegen, 
parkingdekken, brugdekken, vliegvelden en 
andere verkeersgebieden

Koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen

Wegen, vliegvelden, brugdekken, 
parkingdekken enz. 4 M/124

EN 14188-3
Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen 
— Deel 3: Specificaties voor voorgevormde 
voegafdichtingsmaterialen

voorgevormde voegafdichtingsmaterialen 
gemaakt van gevulkaniseerd rubber voor 
betonverhardingen

Voorgevormde 
voegafdichtingsmaterialen

Wegen, vliegvelden, brugdekken, 
parkingdekken enz. 4 M/124

EN 14695

Flexibele banen voor waterafdichting 
— Gewapende bitumen banen voor 
waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken 
en andere betonnen oppervlakken bestemd voor 
voertuigen
— Definities en eigenschappen

Gewapende bitumen banen voor 
waterafdichtingssystemen voor betonnen 
brugdekken en andere betonnen 
oppervlakken bestemd voor voertuigen 
waar het waterafdichtingssystemen aan het 
brugdek hangt en bedekt is met asfalt of 
beton bitumen

Gewapende bitumen banen Brugdekken en andere betonnen 
oppervlakken voor voertuigen 2+ M/124

EN 15322 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen 
— Raamwerk voor de specificatie van vloeibitumen

Bindmiddelen van vloeibitumen die worden 
gebruikt voor de bouw en onderhoud van 
wegen, voor vliegvelden en andere 
verharde wegen

Bindmiddelen van vloeibitumen Bouw en onderhoud van wegen, 
vliegvelden en andere verharde wegen 2+ M/124
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