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Voorwoord 

Deze STS werden opgesteld overeenkomstig de procedure BURTCB/CTC-2013-002 door de 
werkgroep die door de gemandateerde instelling - het Technisch Controlebureau voor het 
Bouwwezen (SECO) - hiervoor werd opgericht.  

Ze werden op 28.03.2019 door deze werkgroep goedgekeurd. Het ontwerp van de STS is door 
de Dienst Voorschriften in de Bouw, Afdeling Kwaliteit en Innovatie van de Algemene Directie 
Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie beoordeeld. Deze evaluatie 
is aan de Technische Commissie voor de Bouw voorgelegd, die het voorstel gevalideerd heeft 
op de hieronder aangegeven datum, conform artikel 9 het koninklijk besluit van 1 februari 2018 
betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties. 

De verantwoordelijkheid over de technische inhoud van de STS is ten laste van de organisatie 
die het mandaat heeft verkregen voor de opstelling van de STS. 

Vijf jaar na publicatiedatum wordt de noodzaak tot herziening van deze STS geëvalueerd. In 
voorkomend geval wordt, conform het voormelde koninklijk besluit, de tekst van deze STS aan-
gepast. 

De typevoorschriften ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aan-
sprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS 
en zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop. 

De gevalideerde STS zijn gepubliceerd op de website van de FOD Economie (meer bepaald op 
de pagina:  
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-
bouw/technische-specificaties-sts). 

Deze STS vervangen de delen met betrekking tot de materialen van “ STS 22 – Metselwerk voor 
laagbouw: deel 3: uitvoering – uitgave 1987”. 

 

Brussel,  

14 augustus 2019 

 

 

 

Chris Van der Cruyssen 

Directeur-generaal a.i. 
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1. Inleiding 

 Algemeen 
De STS 22 bevatten 4 delen: 

• Deel 1: STS 22-1: Metselwerk voor laagbouw-Materialen 
• Deel 2: STS 22-2: Metselwerk voor laagbouw-Stabiliteit 
• Deel 3: STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw-Thermische eigenschappen, Akoesti-

sche isolatie, Brandweerstand en Luchtdichtheid 
• Deel 4: STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van metsel-

werk 

Onderhavige STS hebben betrekking op voorschriften voor metselwerk, uitgevoerd met:  

• metselstenen die behoren tot de geharmoniseerde productnormen NBN EN 771-
deel 1 tot en met deel 6;  

• mortels die behoren tot de geharmoniseerde productnorm NBN EN 998-2, en ter 
plaatse gemaakte mortels; 

• hulpstukken zoals beschreven in de geharmoniseerde productnormen NBN EN 
845-deel 1 tot en met deel 3. 

En uitgevoerd volgens de voorschriften van Eurocode 6, Eurocode 8, de relevante koninklijke 
besluiten, ministeriële besluiten en Belgische normen. 

Deze voorschriften beschrijven de eisen die aan producten kunnen worden gesteld, evenals 
aan de uitvoerders en uitvoeringswijzen. Ze zijn aangevuld met verduidelijkingen, plaatselijke 
regels en gebruiken, en de regels van de kunst, ten behoeve van mechanische weerstand en 
stabiliteit, brandveiligheid en eisen i.v.m. energieprestatie en akoestiek van gebouwen. 

 Algemene bepalingen over de STS 
 Betekenis, rol en statuut van de STS 

De STS zijn type voorschriften voor kenmerken van bouwproducten, bouwsystemen, bouwde-
len of voor prestaties van integrale bouwwerken of gebouwen, die ten dienste staan van de 
overheden en bouwactoren voor het realiseren van doelmatige, concrete voorschriften voor 
het bouwproces. 

STS kunnen worden aangewend als verwijzingsdocument, leidraad of model voor concrete 
voorschriften. STS hebben op zich geen juridisch afdwingbaar statuut, doch kunnen juridisch 
afdwingbaar worden doordat ze als verwijzingsdocument worden aangewend in contracten, 
bestekken en reglementen. 

STS kunnen in die zin worden beschouwd als een vorm van normalisatie van bouwvoorschrif-
ten. Ze zijn gebaseerd op ervaringskennis en studies. 

De bedoelde voorschriften kunnen slaan op de eigenschappen van producten, bouwsystemen 
en procedés, op het ontwerp of de uitvoering. 
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 Totstandkomingsproces 

Deze STS zijn opgesteld in overeenstemming met het ministerieel besluit van 6 september 
1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector, gewijzigd door het ministerieel be-
sluit van 28 september 2009. 

 Samenstelling van de werkgroep 

Voor onderhavige STS is de werkgroep als volgt samengesteld: 

• Belgian Construction Certification Association (BCCA) 
• Belgische Baksteenfederatie (BBF) 
• Belgisch Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek voor de cement-

industrie (CRIC-OCCN) 
• BE-CERT 
• Controlebureau voor de veiligheid van het bouwwezen in België (SECO) 
• Federatie van Belgische Betonindustrie (FEBE) 
• Federatie Belgisch Cellenbeton (FEBECEL) 
• Federatie der Belgische producenten van industriële Cementgebonden Mortels 

(FEMO) 
• Federale Overheidsdienst Economie 
• Probeton – Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten 
• Université de Liège (Département d’Archtecture, Géologie, Environnement et 

Constructions) 
• Université de Mons (Département d’Architecture) 
• Belgische Spiegelcommissie NBN E 25006 
• Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) 
• Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 

In aanvulling van de leden van deze werkgroep of bij ontstentenis van verenigingen voor be-
paalde categorieën belanghebbende partijen verleenden individuele representatieve bedrijven 
eveneens hun medewerking. 

 Geldigheid en actualisatie 

De inhoud van deze STS wordt regelmatig geactualiseerd naargelang van de regelgeving en 
de evolutie van de normen en regels der kunst. 

 Verwijzing naar andere specificaties 

Telkens wanneer relevant, verwijzen de STS naar officiële normatieve specificaties, zoals ze 
van kracht zijn bij de publicatie van deze STS. Indien na publicatie van deze STS nieuwe uitga-
ven verschijnen, worden ze van kracht en vervangen, waar nodig en indien tegenstrijdig, de 
betreffende paragrafen van deze STS. 

  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

11 

2. Materialen 

 Algemeen 
 Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation: 

CPR) 

De markt van de bouwproducten is een markt van zeer gediversifieerde producten bedoeld om 
in gebouwen te worden verwerkt. 

Om het vrije verkeer van al die producten in de interne markt nog beter te waarborgen heeft 
de Europese Commissie de richtlijn die van toepassing was op bouwproducten herzien, met 
name de Europese richtlijn 89/106/EEG (beter bekend als de CPD-Construction Products Di-
rective). De herziening heeft geleid tot de Europese verordening (EU) nr. 305/2011 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voor-
waarden voor het verhandelen van bouwproducten, gepubliceerd op 4 april 2011. Die verorde-
ning staat bekend als de CPR- Construction Products Regulation. Ze is in werking getreden 
vanaf 24 april 2011, maar sommige artikelen en bijlagen zijn pas sinds 1 juli 2013 van toepas-
sing. Gedelegeerde handelingen zijn van toepassing, zodra ze verschenen zijn in de ‘official 
journal’ van de Europese Unie. 

De Europese verordening is rechtstreeks toepasbaar in alle lidstaten zonder voorafgaande 
omzetting in nationale wetgeving. 

Bouwwerken moeten volgens de verordening voldoen aan zeven fundamentele eisen:  

1. mechanische weerstand en stabiliteit; 
2. brandveiligheid; 
3. hygiëne, gezondheid en milieu; 
4. veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik; 
5. bescherming tegen geluidshinder; 
6. energiebesparing en warmtebehoud; 
7. duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

Die eisen moeten nagekomen worden gedurende “een economische redelijke levensduur” en 
tijdens de hele levenscyclus van de bouwwerken. De bepalingen die de fundamentele eisen 
opleggen vallen onder de bevoegdheid van elke lidstaat. 

De Europese verordening is echter van toepassing op bouwproducten terwijl de fundamentele 
eisen betrekking hebben op bouwwerken. Het is daarom belangrijk dat de bouwproducten 
geschikt zijn voor gebruik in een bouwwerk. 

In die context worden hierna twee belangrijke begrippen gegeven: 

• “essentiële kenmerken”: dat zijn kenmerken van het bouwproduct die verband 
houden met de fundamentele eisen voor bouwwerken; 

• “prestaties van een bouwproduct”: dat zijn de prestaties met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, uitgedrukt in niveau of klasse of op beschrijvende wijze. 

 Prestatieverklaring (Declaration of Performance: DoP) 

Sinds 1 juli 2013 moeten bouwproducten, die onder een geharmoniseerde norm vallen of in 
overeenstemming zijn met de desbetreffende Europese technische beoordeling verplicht ver-
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gezeld gaan van een prestatieverklaring wanneer ze in de handel gebracht worden. De pres-
tatieverklaring wordt opgesteld door de fabrikant, rekening houdend met het product en het 
beoogde gebruik en geeft dus belangrijke informatie aan de gebruiker om te kunnen bepalen 
of een product geschikt is om in een bouwwerk te kunnen gebruiken.  

Die prestatieverklaring heeft betrekking op de essentiële kenmerken, die per niveau of klasse 
of met een beschrijving worden uitgedrukt, conform de toepasselijke geharmoniseerde tech-
nische specificaties. 

Die “geharmoniseerde technische specificatie” kan zijn: 
• een Europese geharmoniseerde norm; 
• een Europese technische beoordeling. 

Naast het opstellen van een prestatieverklaring legt de verordening ook op dat de CE-
markering moet aangebracht worden  door de fabrikant of de verantwoordelijke voor het in de 
handel brengen ervan. De CE-markering toont aan dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor 
de overeenstemming van het product met de verklaarde prestaties. 

In het kader van de verordening voor het verhandelen van bouwproducten mag de CE-
markering niet aangebracht worden als er geen prestatieverklaring opgesteld werd. 

 Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van bouw-
producten (Assessement and Verification of Constancy of Perfor-
mance: AVCP) 

De Europese verordening voorziet in vijf systemen voor de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid van bouwproducten (=Assessment and Verification of Constancy of 
Performance: AVCP) die overeenkomen met de essentiële kenmerken ervan: 1+, 1, 2+, 3 en 4. 

De indeling houdt rekening met de rol van de producten in de veiligheid van bouwwerken. De 
producten waarvan men denkt dat ze de belangrijkste rol spelen worden geklasseerd in sys-
teem 1+. 

De fabrikant stelt de prestatieverklaring op en bepaalt het producttype op basis van de beoor-
delingen en verificaties van de prestatiebestendigheid die in het kader van volgende systemen 
zijn uitgevoerd: 

Systeem 1+ 
a) De fabrikant voert het volgende uit: 

a. de productiecontrole in de fabriek; 
b. verdere tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen mon-

sters volgens het voorgeschreven testprogramma; 
b) De aangemelde productcertificatie-instantie verstrekt het certificaat  

van prestatiebestendigheid van het product op basis van:  
a. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (in-

clusief bemonstering), berekening, tabelwaarden of een beschrijvende docu-
mentatie van het product; 

b. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in 
de fabriek; 

c. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in 
de fabriek; 
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d. steekproefsgewijze controle van monsters die door de aangemelde product-
certificatie-instantie in de productie-installatie of in de opslagplaatsen van de 
fabrikant zijn genomen. 

Voorbeeld: metselcement 

Systeem 1 
a) De fabrikant voert het volgende uit: 

a. de productiecontrole in de fabriek; 
b. verdere tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen mon-

sters volgens het voorgeschreven testprogramma. 
b) De aangemelde productcertificatie-instantie beslist over de afgifte, de beperking, 
de schorsing of de intrekking van  het certificaat van de bestendigheid van de prestaties 
van het bouwproduct op basis van de resultaten van de volgende door die instantie uitge-
voerde beoordelingen en verificaties 

a. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (in-
clusief bemonstering), berekening, getabelleerde waarden of een beschrij-
vende documentatie van het product; 

b. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie-controle 
in de fabriek; 

c. doorlopende  bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in 
de fabriek. 

Voorbeeld: producten voor thermische isolatie van gebouwen  

Systeem 2+ 
a) De fabrikant voert het volgende uit: 

a. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (in-
clusief bemonstering), berekening, tabelwaarden of een beschrijvende docu-
mentatie van dat product; 

b. de productiecontrole in de fabriek; 
c. tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen monsters vol-

gens het voorgeschreven testprogramma. 

b) De aangemelde certificatie-instantie voor productiecontrole in de fabriek beslist 
over de afgifte, de beperking, de schorsing of de intrekking van het conformiteitscertifi-
caat van de productiecontrole in de fabriek op basis van de resultaten van de volgende 
door die instantie uitgevoerde beoordelingen en verificaties:  

a. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in 
de fabriek; 

b. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in 
de fabriek. 

Voorbeeld: metselstenen (bakstenen, metselstenen van kalkzandsteen, betonmet-
selstenen, cellenbetonmetselstenen, metselstenen van natuursteen), metselmortel, 
… 

Systeem 3 
a) de fabrikant voert de productiecontrole in de fabriek uit; 
b) het aangemelde laboratorium beoordeelt de prestaties op basis van tests (inclusief 
bemonstering), berekeningen, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie 
van het product.  
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Voorbeeld: hulpstukken (lintelen, ankers, lintvoegwapening), ramen, deuren, … 

Systeem 4 
a) de fabrikant voort het volgende uit: 

a. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests, be-
rekening, tabelwaarden of een beschrijvende documentatie van het product; 

b. de productiecontrole in de fabriek. 
b) Er zijn geen taken waarvoor een beroep moet worden gedaan op aangemelde in-
stanties. 

Voorbeeld: metselstenen, dakpannen, straatstenen 

Voor metselstenen zijn er dus twee mogelijkheden: systeem 2+ en systeem 4. 
 

1) Fabrikanten die over een certificaat beschikken van hun eigen productiecontro-
lesysteem uitgereikt door een aangemelde instantie,”Notified Body”, voldoen 
voor het vaststellen van de conformiteit aan het systeem 2+ (= CE AVCP 2+), en 
brengen stenen op de markt van categorie I. Dat houdt in dat de drukweer-
stand gedeclareerd wordt met een betrouwbaarheid van 95 %. 

2) Fabrikanten die metselstenen op de markt brengen onder systeem 4 (= CE 
AVCP 4) (enkel eigen verklaring van de fabrikant) brengen stenen op de markt 
van categorie II. Hiervoor wordt in de normen geen betrouwbaarheidsniveau 
van de verklaring van druksterkte bepaald. 

De aangemelde instanties (Notified Bodies) die bij de beoordeling en de verificatie van de pres-
tatiebestendigheid van de bouwproducten betrokken zijn, kunnen op grond van hun taken on-
derverdeeld worden in drie types: 

1) de instantie voor productcertificering is betrokken bij de systemen 1+ en 1 voor 
de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwpro-
ducten. Ze verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid van het product; 

2) de certificatie-instantie voor de productiecontrole in de fabriek is betrokken bij 
het systeem 2+ voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendig-
heid van de bouwproducten. Ze verstrekt het conformiteitscertificaat van de 
productiecontrole in de fabriek, maar niet van het product; 

3) het testlaboratorium is betrokken bij het systeem 3 voor de beoordeling en de 
verificatie van de prestatiebestendigheid van de bouwproducten.  

 Aanvullende productcertificatie 

Op vrijwillige basis en totaal onafhankelijk van de Europese verordening kan een producent 
aanvullend een “certificaat van productcontrole” of “productcertificaat” bekomen. Alle op-
genomen product- en systeemkenmerken die door een fabrikant kunnen gedeclareerd wor-
den onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uitma-
ken van een productcertificatie. Om tot de vrijwillige productcertificatie van het product te 
kunnen overgaan, moeten alle kenmerken die onder de CE-markering vallen, gedeclareerd 
zijn conform de bijlage ZA van de productnorm of Europese Technische Beoordeling.  

Het productcertificaat kan eveneens verduidelijkingen of aanvullingen bevatten t.o.v. de gehar-
moniseerde productnorm of technische beoordeling waar nodig ten behoeve van het correct 
en duurzaam gebruik. Het productcertificaat wordt afgeleverd door een onafhankelijke geac-
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crediteerde instelling, volgens NEN EN ISO/IEC 17067 systeem 5, vervolledigd met beproevin-
gen op monsters, ontnomen door de onafhankelijke instelling, in een extern aanvaard labora-
torium. 
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 Definities 

Voor de in dit hoofdstuk vermelde materialen gelden de hierna volgende algemene definities. 
Specifieke definities worden vermeld in de betreffende paragrafen. 

Metselwerk: een samenstelling van metselstenen, gelegd in een bepaald patroon en samen-
gevoegd met mortel. 

Metselsteen: een voorgevormd onderdeel dat is bedoeld om in een metselwerkconstructie te 
worden gebruikt. 

Mortel: mortel voor metselwerk is een mengsel van een of meer minerale bindmiddelen, toe-
slagmaterialen en water, samen met eventuele toevoegingen en/of hulpstoffen voor metselen, 
doorstrijken of voegen. 

Beoogd gebruik: het beoogde gebruik van het bouwproduct dat is omschreven in de toepas-
selijke geharmoniseerde technische specificatie. 

Beschermd metselwerk: metselwerk dat beschermd is tegen waterindringing en dat niet in 
contact is met de bodem en grondwater. (Het kan zowel metselwerk zijn in buitenmuren, dat 
beschermd is door een dikke laag passend pleisterwerk of een bekleding, als het bin-
nenspouwblad van een spouwmuur of een binnenmuur. Het kan zowel dragend als niet-dra-
gend zijn). 

Onbeschermd metselwerk: metselwerk dat kan blootgesteld zijn aan regen, vorst-dooicycli 
en/of in contact kan zijn met de bodem en grondwater zonder een passende bescherming. (het 
kan zowel buitenmetselwerk zijn dat volledig onbeschermd is als metselwerk waarvan de be-
oogde toepassing voorziet in een beperkte bescherming zoals bv. een dunne pleisterlaag. Het 
kan zowel dragend als niet dragend zijn). 

Werkmaat: afmetingen van de coördinatenruimte toegekend aan een metselsteen, inclusief 
de ruimte voor voegen en maatspreiding. 

Fabricagemaat: afmeting van een metselsteen zoals beoogd te worden geproduceerd, waar-
aan de werkelijke afmeting voldoet, rekening houdend met een toegestane spreiding. 

Werkelijke afmeting: afmeting van een metselsteen zoals gemeten. 

Regelmatig gevormde metselsteen: metselsteen met een rechthoekige parallellepipedum-
vorm. 

Vormstenen: metselstenen die geen rechthoekige parallellepipedumvorm hebben. 

Passtuk: metselsteen die is gevormd voor een specifieke toepassing, bijvoorbeeld om de ge-
ometrie van het metselwerk te vervolledigen. 

Koppelingsvormen: gevormde, op elkaar aansluitende, uitstulpingen en inkepingen op de 
metselsteen, bijvoorbeeld tand- en groefsystemen. 

Verticale perforatie: aangebracht gat volledig door de metselsteen, loodrecht op het mortel-
bedvlak. 

Horizontale perforatie: aangebracht gat volledig door de metselsteen, parallel aan het mor-
telbedvlak. 

Holte: aangebracht gat niet volledig door de metselsteen. 

“Frog”: verlaging in een of beide mortelbedvlakken van een baksteen.  
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Deuk: Uitholling gevormd in een of beide legvlakken van een metselsteen van beton of kalk-
zandsteen, waarbij het totaal volume van zulke uithollingen een bepaalde grenswaarde van het 
gehele volume van de steen, namelijk lengte x breedte x hoogte, niet overschrijdt. 

Gat: een gevormde holte die al of niet door de hele metselsteen heen loopt. 

Uitsparing: verlaging of insnijding in een of meer oppervlakken van de metselbaksteen (bij-
voorbeeld mortelholte, pleisterprofilering, handgreep). 

Handgreep: een aangebracht gat of holte om de metselsteen te kunnen vastpakken met een 
of twee handen of machinaal. 

Mantel: het materiaal aan de buitenzijde van de metselsteen, tussen een perforatie en het 
oppervlak. 

Rib: het vaste materiaal tussen de perforaties in een metselsteen. 

Metselstenen voor opvulling met beton of mortel: metselsteen met specifieke perforaties, 
geschikt voor het opvullen met beton of mortel. 

Gecombineerde dikte van ribben en mantels: de som van de diktes van de mantels en de 
ribben van een zichtzijde of kop van een metselsteen tot aan de tegenoverliggende zijde of kop, 
langs welke weg dan ook via de perforaties zodat de kleinste waarde wordt gevonden, uitge-
drukt als een percentage van respectievelijk de breedte of lengte van het product. 

Gedeclareerde waarde – verklaarde waarde: de waarde waarvan de fabrikant overtuigd is 
ze te behalen, met inachtneming van de nauwkeurigheid van de beproevingen en de variatie in 
het productieproces. 

Gemiddelde druksterkte van metselstenen: rekenkundig gemiddelde van de druksterkte 
van metselstenen. 

Karakteristieke druksterkte van metselstenen: waarde van de sterkte van metselwerk die 
met een voorgeschreven waarschijnlijkheid van 5 % in een hypothetische ongelimiteerde test-
serie niet wordt onderschreden. In het algemeen komt die waarde overeen met een gespeci-
ficeerde fractie van een veronderstelde statische verdeling van de in de testserie beschouwde 
eigenschap van het materiaal. 

Genormaliseerde druksterkte: gemiddelde druksterkte van metselstenen, omgerekend 
naar de druksterkte in luchtdroge toestand van een gelijkwaardig product van 100 mm breed 
en 100 mm hoog. 

Productgroep: metselstenen, geproduceerd door één producent, die dezelfde verklaarde 
waarden hebben voor een of meerdere eigenschappen. 

Producttype: de reeks representatieve klassen of niveaus van de prestatie van een bouwpro-
duct, met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan, dat is vervaardigd met een bepaalde 
combinatie van grondstoffen of andere elementen in een specifiek productieproces. 

Groepen 1S, 1, 2, 3 en 4 metselwerkstenen: groepsaanduiding voor metselstenen volgens 
NBN EN 1996-1-1, afhankelijk van het percentage, van de grootte en de richting van de gaten 
in de stenen als ze zijn gemetseld en afhankelijk van de wanddiktes. 

Categorie I metselstenen: stenen met een gedeclareerde druksterkte met een waarschijn-
lijkheid van minder dan 5 % dat die waarde niet wordt gehaald. Dat kan worden bepaald aan 
de hand van de gemiddelde of karakteristieke waarde. 
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Categorie II metselstenen: stenen niet bedoeld voor het bij categorie I behorende betrouw-
baarheidsniveau. 

 Metselstenen 
 Metselbakstenen 

 Definitie 

Metselbakstenen zijn metselstenen, in hoofdzaak gemaakt van klei en kleihoudende materia-
len al dan niet gemengd met zand en andere toeslagstoffen. Het materiaal wordt na in de ge-
wenste vorm te zijn gebracht, gedroogd en gebakken op een temperatuur die hoog genoeg is 
om een keramische binding te bewerkstelligen. 

De verschillende soorten metselbakstenen zijn: 

• Handvormsteen: werd voorheen volledig met de hand vervaardigd door een bal klei in 
een houten vormbak te werpen. Dat gebeurt tegenwoordig machinaal. Om te beletten 
dat de klei aan het bakje blijft kleven, wordt de klei vooraf in zand of zagemeel gerold. 
Bij het inwerpen van de klei ontstaan met zand gevulde plooien aan de rand van de 
steen. Bij het bakken en drogen valt het meeste zand uit de plooien waardoor de stenen 
hun typisch generfd oppervlak krijgen. Bij de verwerking wordt in de kleivorm een ver-
laging voorzien wat in de gebakken steen een “frog” wordt genoemd. 

Figuur 2.2.1.1. Handvormsteen 

 

• Vormbaksteen: wordt op een gelijkaardige manier gevormd als handvormsteen, maar 
de klei wordt lichtjes aangedrukt in de vormbak, meestal voor 8 tot 20 stenen tegelijk. 
De stenen zijn hierdoor regelmatiger van vorm, gelijkmatiger bezand en zonder ner-
ven. 

Figuur 2.2.1.2. Vormbaksteen 

 

• Strengperssteen: een streng halfdroge klei, komend uit een mondstuk van een pers 
wordt met een stalen snaar afgesneden. Soms wordt de kleivorm bewerkt om een ver-
weerd uitzicht te verkrijgen, bijvoorbeeld door bezanding. Geperste steen heeft een 
strak oppervlak. Het procedé laat tevens toe om de stenen te perforeren waardoor 
grotere formaten mogelijk worden. Om het gewenste uitzicht te bekomen, kunnen ge-
velstenen na het vormen een behandeling ondergaan zoals bezanding, het aanbrengen 
van nerven, wasserstrich, glazuren. 
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Figuur 2.2.1.3. Strengperssteen 

 
 Productnormen 

De productnorm waaraan metselbakstenen moeten voldoen, is de geharmoniseerde Europese 
norm 
 NBN EN 771-1: Voorschriften voor metselstenen: Deel 1: Metselbaksteen 

Die norm bevat de eigenschappen en de prestatie-eisen voor metselstenen, gebakken uit klei, 
voor het gebruik in een metselwerkconstructie (bijvoorbeeld zichtbaar blijvend en gepleisterd 
metselwerk, dragende en niet-dragende metselwerkconstructies, inclusief binnenbekleding 
en scheidingswanden, zowel voor bouwkundige als civieltechnische toepassing). 

Die Europese norm is van toepassing op metselbakstenen met twee hoofdindelingen aan-
gaande beoogd gebruik: 

• P-metselbakstenen, omvattend: metselbakstenen bedoeld voor gebruik in be-
schermd metselwerk. Beschermd metselwerk is metselwerk dat beschermd is tegen 
waterindringing en dat niet in contact is met de bodem en grondwater. (Het kan zowel 
metselwerk zijn in buitenmuren, dat beschermd is door een dikke laag passend pleis-
terwerk of een bekleding, als het binnenspouwblad van een spouwmuur of een binnen-
muur. Het kan zowel dragend als niet-dragend zijn). 

• U-metselbakstenen, omvattend: metselbakstenen bedoeld voor gebruik in onbe-
schermd metselwerk. Onbeschermd metselwerk is metselwerk dat kan blootgesteld 
zijn aan regen, vorst-dooicycli en/of in contact kan zijn met de bodem en grondwater 
zonder een passende bescherming. (het kan zowel buitenmetselwerk zijn dat onbe-
schermd is als metselwerk waarvan de beoogde toepassing voorziet in een beperkte 
bescherming zoals bv. een dunne pleisterlaag. Het kan zowel dragend als niet dragend 
zijn). 

Die Europese norm is tevens van toepassing op metselbakstenen met speciale vorm: d.i. een 
niet-rechthoekige parallellepipedum-vorm. 

Hij definieert de prestatie in relatie tot bijvoorbeeld de maatspreiding, sterkte en dichtheid, 
gemeten volgens de proefmethoden, opgenomen in afzonderlijke Europese normen. 

Hij voorziet in de wijze waarop de overeenstemming van de producten met die Europese norm 
wordt aangetoond. 

De eisen ten aanzien van de markering voor de metselbakstenen zijn opgenomen in die Euro-
pese norm. 

De Europese norm specificeert niet de standaardmaten voor metselbaksteen, noch specifi-
ceert het standaardfabricagematen, hoeken en stralen van metselbakstenen met een speciale 
vorm. Dat document omvat geen meetmethode, tolerantie en vereisten ten aanzien van de 
spreiding van afmetingen, hoeken en straalkenmerken van speciaal gevormde metselbakste-
nen. 
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De Europese norm bevat geen eisen voor bestratingsproducten, producten voor rookgaskana-
len, verdiepingshoge metselbakstenen en metselbakstenen waarvan de vlakken die aan brand 
kunnen blootgesteld zijn, bekleed zijn met een isolatiemateriaal . De norm omvat wel de met-
selbakstenen, bestemd voor buitenbekleding in metselwerk van schoorsteenkanalen.  

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de declaratie moet worden 
aangetoond door verwijzing naar proefnormen of aanverwante normen, worden ze hierna op-
gesomd.  

De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de publicatie van dit 
document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven zijn verschenen, wordt de lezer verzocht 
die te raadplegen. 

NBN EN 772-1: Metselsteenproeven – Deel 1: Druksterkte  
NBN EN 772-3: Metselsteenproeven – Deel 3: Bepaling van het holtegehalte van bakste-
nen (door weging onder water) 
NBN EN 772-5: Metselsteenproeven – Deel 5: Bepaling van het gehalte aan actief oplos-
bare zouten van baksteen 
NBN EN 772-7: Metselsteenproeven – Deel 7: Bepaling van de wateropname in kokend 
water van dampschermbakstenen 
NBN EN 772-9: Metselsteenproeven – Deel 9: Bepaling van het holtegehalte van bakste-
nen en kalkzandstenen door opvulling met zand 
NBN EN 772-11: Metselsteenproeven – Deel 11: Bepaling van de capillaire waterabsorp-
tie van betonmetselstenen, cellenbetonsteen, metselstenen van kunststeen en natuur-
steen, alsook van de initiële waterabsorptie van metselbaksteen  
NBN EN 772-13: Metselsteenproeven – Deel 13: Bepaling van de schijnbare (bruto) en 
absolute (netto) volumemassa van metselstenen (uitgezonderd natuursteen)  
NBN EN 772-16: Metselsteenproeven – Deel 16: Bepalen van afmetingen 
NBN EN 772-19: Metselsteenproeven – Deel19: Vochtuitzetting van grote holle bakstenen  
NBN EN 772-20 + A1: Metselsteenproeven – Deel 20: Vlakheid van de metselstenen  
NBN EN 772-21: Metselsteenproeven – Deel 21: Bepaling van de waterabsorptie van met-
selbakstenen en kalkzandsteen door koud-water-absorptie  
NBN EN 772-22: Metselsteenproeven – Deel 22: Bepaling van de vorst/dooi weerstand 
van metselbakstenen 
NBN EN 1745: Metselwerk en metselwaren – Bepalen van de rekenwaarden voor warm-
teverliezen  
EN 13501-1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie 
op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag. 
EN 1052-3 + A1: Beproevingsmethoden-Deel3: Aanvangsschuifsterkte  
NBN B 24-209: Proeven op gevelbakstenen: uitbloeiingen 
NBN B 27-009 + add2 1983: Vorstbestendigheid en vorst-dooicycli 
NBN EN ISO 12572: Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en –producten 
- Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen van materialen 
NBN EN 998-2: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Met-
selmortels 
NBN EN 1996: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 
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NBN EN 1996-1-1 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 1-1 Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en van ongewa-
pend metselwerk  
NBN EN 1996-1-2 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 1-2 + AC: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
NBN EN 1996-2 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk 
NBN EN 1996-3 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor ongewapende constructies van met-
selwerk. 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor bakstenen die courant in ge-
bruik zijn in plaatselijke openbare en privébestekken. De bedoelde voorschriften hebben zowel 
betrekking op de kenmerken van de metselbakstenen zelf als op de zogenaamde systeemken-
merken, die de prestaties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of binnen een speci-
fieke systeemtechnologie. 

Metselbakstenen voor gebruik in geprefabriceerd metselwerk behoren eveneens tot het toe-
passingsgebied van dit hoofdstuk. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
NBN EN 771-1 en de regels voor de CE-markering, die op basis van die norm op gevelbakste-
nen en bakstenen voor niet-decoratief metselwerk van toepassing zijn. Ze bevatten tevens ver-
duidelijkingen of aanvullingen t.o.v. die norm waar nodig ten behoeve van het correcte en duur-
zame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een fabrikant kunnen gedeclareerd 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie (zie §2.1.4). Kenmerken die onder de CE-markering vallen 
moeten gedeclareerd zijn conform NBN EN 771-1, bijlage ZA, Tabel ZA1, om tot de product-
certificatie (zie §2.1.4) van het product te kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie (zie §2.1.4) op de markt worden ge-
bracht worden normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Indeling 

De Europese norm deelt de metselbakstenen in, afhankelijk van het beoogde gebruik, in P- en 
U-metselbakstenen, zoals hiervoor vermeld. De indeling volgens de Belgische technische 
voorschriften is 

• Gevelbakstenen: metselbakstenen die in principe bedoeld zijn om na plaatsing on-
der andere een decoratieve functie te vervullen. Zij kunnen dus uit decoratief oog-
punt ook gebruikt worden voor binnenmetselwerk. Afhankelijk van het productie-
proces wordt er gesproken van strengpersstenen, in de mal gemaakte stenen 
(handvorm en vormbak) en geperste stenen. De laatste groep is in België niet cou-
rant op de markt. De gevelbakstenen kunnen behandeld worden met het doel een 
ander uitzicht te krijgen. Die behandeling, die deel uitmaakt van het esthetische 
profiel van de gevelbaksteen, maakt geen deel uit van de technische voorschriften. 
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Andere niet-kwalificeerbare kenmerken zoals de kleur, de nuances, de variaties 
ervan en de textuur, worden hier niet beschouwd en moeten het voorwerp uitmaken 
van een overeenkomst tussen de fabrikant en de afnemer. Aangezien gevelbakste-
nen bedoeld zijn voor gebruik in onbeschermd metselwerk, vallen zij onder de in-
deling U-metselbakstenen. 

• Bakstenen voor niet-decoratief metselwerk:  
o Niet-zichtbaar blijvende stenen: de hier bedoelde bakstenen (snelbouwstenen, 

tralieblokken) worden in België meestal als strengpersstenen op de markt ge-
bracht. Niet-kwalificeerbare kenmerken zoals de kleur, de nuances, de varia-
ties ervan en de textuur worden hier niet beschouwd. Die bakstenen kunnen 
zowel onder de indeling P- als U-metselbakstenen vallen. 

o Zichtmetselstenen: stenen die bedoeld zijn om in het zicht te blijven en waaraan 
passende eisen gesteld worden van maattoleranties, maatspreiding, beschadi-
gingen, fouten en eventueel vlakheid van de legvlakken en vlakevenwijdigheid 
van de legvlakken, maar die geen decoratieve functie vervullen en waaraan dus 
geen eisen gesteld worden van kleur, kleurnuancering, of oppervlaktetextuur. 

 Afmetingen en toelaatbare afwijkingen 
 Voorafgaandelijke opmerking  

De in deze paragraaf aangegeven toleranties op afmetingen, vlakheid van de legvlakken, vlak-
evenwijdigheid van de legvlakken, beschadigingen en fouten, zijn waarden die kunnen worden 
aangewend om de geschiktheid van een type metselbaksteen voor plaatsing met een bepaalde 
voegdikte en een bepaalde metseltechnologie te bepalen, of om in het geval van gevelbakste-
nen het uitzicht te beïnvloeden. Indien metselbakstenen gemetseld worden, waarvan de ge-
bruiksgeschiktheid niet verklaard is voor het beoogde gebruik, maakt dat het voorwerp uit van 
overeenkomst tussen producent en opdrachtgever, bijvoorbeeld: 

• Bij gebruik van handvormstenen, met tolerantieklassen T2/R1 en zonder verklarin-
gen aangaande vlakevenwijdigheid van de legvlakken en vlakheid van de legvlak-
ken, in metselwerk vervaardigd met lijmmortel met een voegdikte, begrepen tus-
sen 3 mm en 6 mm, maakt de toepasbaarheid van de gedeclareerde waarden het 
voorwerp uit van overeenkomst tussen opdrachtgever en producent. Dat kan ge-
schieden aan de hand van een representatieve proefmuur of representatief paneel.  

• Bij gebruik van niet-decoratieve strengpersstenen, zonder verklaringen eigen aan 
zichtbaar blijvend metselwerk, maar die zichtbaar gelaten worden in een welbe-
paalde ruimte, maakt dat het voorwerp uit van een overeenkomst tussen producent 
en opdrachtgever, bv. door het laten uitsorteren van stenen met onaanvaardbare 
beschadigingen en/of maatafwijkingen. 

 Afmetingen 

De fabricagematen, d.i. de afmetingen van de steen, zoals de producent beoogt te produceren, 
moeten door de producent worden verklaard voor de lengte, de breedte en de hoogte, in die 
volgorde en uitgedrukt in millimeter. De werkelijke maat (d.i. de maat zoals gemeten) moet 
hieraan voldoen rekening houdend met de toegestane maatafwijking. Bijkomend mag de co-
ordinatiemaat gegeven worden. 
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Figuur 2.2.1.4. Afmetingen en oppervlakken 

 
1: lengte 
2: breedte 
3: hoogte 
4: legvlak 
5: strek 
6: kop. 
 
 
 
 
 
 

Voor stenen met een speciale vorm (dat zijn stenen die geen rechthoekige parallellepipedum-
vorm hebben) worden de verklaarde lengte, breedte en hoogte bepaald door de afmetingen 
van het omhullende rechthoekige parallellepipedum. Andere vormkarakteristieken moeten 
worden gegeven volgens §2.2.1.10 

De meest voorkomende formaten en hun theoretisch mortelverbruik in traditioneel metsel-
werk zijn vermeld in onderstaande tabellen 2.2.1.1 en 2.2.1.2 

Het aantal wordt gegeven voor een enkelvoudige wand (de dikte van de muur = de breedte 
van de baksteen) in halfsteensverband met horizontale en verticale voeg van 12 mm. De re-
sultaten van een theoretische berekening van de nodige mortelhoeveelheid vindt men in de 
laatste kolommen. Voor de reële waarden moet men zich inlichten bij de leverancier. 

 Gevelbakstenen 

Tabel 2.2.1.1. Meest voorkomende gevelbaksteenformaten 

Afmetingen Benaming 
Aantal per m² 
metselwerk 

Aantal per m³ 
metselwerk 

Liter mortel per m²  
metselwerk 

Liter mortel per m³  
metselwerk 

190x90x45 module M45 90 1000 22 252 

190x90x50 module M50 81 916 21 242 

190x90x65 module M65 65 738 18 206 

210x100x50 waalformaat WF 73 727 24 237 

210x100x65 
waaldikformaat 

WDF 
59 585 20 201 

190x90x90 module M90 50 568 15 173 

210x100x40 vechtformaat 87 866 27 272 

210x100x65 kustformaat 59 585 20 201 

215x102x65 Engels formaat 57 561 20 200 

175x85x45 derdeling 94 1104 22 261 

218x72x52  68 944 17 226 

240x90x50 Spaans formaat 64 711 21 232 

290x90x40  64 708 24 261 

290x90x50  53 593 20 226 

290x90x60  46 511 18 200 
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Afmetingen Benaming 
Aantal per m² 
metselwerk 

Aantal per m³ 
metselwerk 

Liter mortel per m²  
metselwerk 

Liter mortel per m³  
metselwerk 

240x90x40  76 848 24 267 

240x115x38  80 690 31 270 

*De fabrikant kan bovendien een formaat produceren op maat van een bepaald project. 
Noot:  
• de tabel is niet beperkend; 
• de voornoemde afmetingen zijn de nominale maten, zoals gebruikt in het land van oorspronke-

lijke benaming. 

 Bakstenen voor niet-decoratief metselwerk  

Tabel 2.2.1.2. Meest voorkomende formaten niet-decoratieve metselbakstenen 

Afmetingen Benaming 
Aantal per 
m² metsel-

werk 

Aantal per 
m³ metsel-

werk 

Liter mortel 
per m² met-

selwerk 

Liter mortel 
per m³ met-

selwerk 
290x90x90  33 379 14 155 

290x90x140  22 253 10 117 

290x90x190  17 189 9 98 

290x90x240  13 152 8 86 

290x140x90  33 242 21 155 

290x140x140  22 161 16 117 

290x140x190  17 121 13 98 

290x140x240  13 97 12 86 

290x190x90  33 177 29 155 

290x190x140  22 118 22 117 

290x190x190  17 89 18 98 

290x190x240  13 71 16 86 

600x140x190  8 59 11 78 

600x190x190  8 44 15 78 

 

De meest voorkomende formaten en hun theoretisch mortelverbruik in gelijmd metselwerk 
met voegen van 5 mm en open stootvoegen tot 5 mm zijn vermeld in onderstaande tabellen 
2.2.1.3 en 2.2.1.4. 

 Gevelbakstenen 
• Het aantal wordt gegeven voor een enkelvoudige wand (de dikte van de muur = de 

breedte van de baksteen) in halfsteensverband met horizontale en verticale voeg van 
5 mm. De resultaten van een theoretische berekening van de nodige mortelhoeveel-
heid vindt men in de laatste kolommen. Voor de reële waarden moet men zich inlich-
ten bij de leverancier. 

• Aangaande decoratieve stenen die het uitzicht geven van gelijmd metselwerk, maar 
die een speciale vorm hebben (een grote holte achter het zichtvlak), moet men zich 
inlichten bij de fabrikant. 
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Tabel 2.2.1.3. Meest voorkomende gevelbaksteenformaten en hun mortelverbruik in gelijmd met-
selwerk met voegen van 5 mm 

Afmetingen Benaming 
Aantal per 
m² metsel-

werk 

Aantal per 
m³ metsel-

werk 

Liter lijmmor-
tel per m²  

metselwerk 

Liter lijmmor-
tel per m³  

metselwerk 
190x90x45 module M45 103 1139 11 123 

190x90x50 module M50 93 1036 8 91 

190x90x65 module M65 73 814 6 71 

210x100x50 waalformaat 
WF 85 846 9 91 

210x100x65 waaldikfor-
maat WDF 69 694 7 75 

190x90x90 module M90 54 600 5 53 

210x100x40 vechtformaat 103 1034 11 111 

210x100x65 kustformaat 66 664 7 71 

215x102x65 Engels for-
maat 65 637 7 71 

175x85x45 derdeling 111 1307 9 100 

240x90x50 Spaans for-
maat 74 825 8 91 

240x90x40  91 1008 10 111 

240x115x38  95 825 15 134 

290x90x40  75 837 10 111 

290x90x50  62 685 8 91 

290x90x60  52 759 7 77 
* De fabrikant kan bovendien een formaat produceren op maat van een bepaald project. 
Noot:  
• de tabel is niet beperkend (bv. stenen met een kleinere dikte dan 88 mm,…); 
• de voornoemde afmetingen zijn de nominale maten, zoals gebruikt in het land van oorspron-

kelijke benaming. 

 Bakstenen voor niet-decoratief metselwerk  

Het aantal wordt gegeven voor een enkelvoudige wand (de dikte van de muur = de breedte van 
de baksteen) in halfsteensverband met horizontale voeg van 1 mm en een niet gevulde verti-
cale voeg. De resultaten van een theoretische berekening van de nodige mortelhoeveelheid 
vindt men in de laatste kolommen. De reële waarden hangen af van de gebruikte techniek en 
van de configuratie van de metselsteen. Voor de reële waarden moet men zich inlichten bij de 
leverancier. 
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Tabel 2.2.1.4. Meest voorkomende niet-decoratieve bakstenen en hun mortelverbruik in gelijmd 
metselwerk met horizontale voegen van 1 mm 

Afmetingen Benaming 
Aantal per 
m² metsel-

werk 

Aantal per 
m³ metsel-

werk 

Liter mortel 
per m² met-

selwerk 

Liter mortel 
per m³ met-

selwerk 
290x90x90  38 421 1 11 

290x90x140  24 272 0,6 7 

290x90x190  18 201 0,5 5 

290x90x240  14 159 0,4 4 

290x140x90  38 271 1,5 11 

290x140x140  24 175 1 7 

290x140x190  18 129 0,7 5 

290x140x240  14 102 0,6 4 

290x190x90  38 199 2 15 

290x190x140  24 129 1,3 7 

290x190x190  18 95 1 5 

290x190x240  14 75 0,8 4 

500x140X234  8,5 61 0,6 4 

500x190x134  14,8 106 1 2 

Noot: Er bestaan tevens speciale formaten van kimblokken voor EPB-aanvaardbare bouwknopen 
en metselbakstenen, waarvan de perforaties zijn opgevuld met een isolerend materiaal. Die vin-
den vooral toepassing in de onderste laag in traditioneel metselwerk. 
 
 Toelaatbare maatafwijkingen 

De fabrikant moet tevens aangeven aan welke tolerantiecategorie voor de gemiddelde waarde 
bakstenen voldoen. Het verschil tussen het gemiddelde van de werkelijke maten en de gede-
clareerde maten mag niet groter zijn dan de waarde behorend bij de verklaarde tolerantie-
klasse, waarbij de waarde op de hele mm wordt afgerond.  

De tolerantieklassen zijn:  

• T1: ± 0,40 aatfabricagem mm of 3 mm, afhankelijk van welke de grootste is 

• T1+: ± 0,40 aatfabricagem mm of 3 mm voor de lengte of breedte, afhankelijk van 
welke dan het grootste is, en 

± 0,05 aatfabricagem mm of 1 mm voor de hoogte, afhankelijk van welke het 
grootste is 

• T2: ± 0,25 aatfabricagem mm of 2 mm, afhankelijk van welke het grootste is 

• T2+: ± 0,25 aatfabricagem mm of 2 mm voor de lengte en breedte, afhankelijk van 
welke de grootste is, en 

± 0,05 aatfabricagem mm of 1 mm voor de hoogte, afhankelijk van welke het 
grootste is 
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of  

• Tm: een maatafwijking in mm, gedeclareerd door de fabrikant die ruimer of nauwer 
is dan de andere categorieën. Indien de gedeclareerde afwijking kleiner is dan 1 mm, 
moet de opgegeven fabricagemaat en tolerantie met een nauwkeurigheid van 0,1 mm 
worden opgegeven en moet de meetprocedure en meetapparatuur met dezelfde be-
trouwbaarheid worden bepaald en omschreven. Indien de fabrikant de tolerantie-
klasse Tm verklaart, moet de verklaring Tm gevolgd worden door de gedeclareerde 
toleranties in volgorde van lengte, breedte, hoogte: Tm (x, y, z). 

Die toegelaten maatafwijkingen zijn niet van toepassing op afmetingen tussen oppervlakken 
van de metselbakstenen die vervaardigd zijn om niet-vlak te zijn (zoals bv. geborstelde, ge-
groefde of gestructureerde oppervlaktestructuur). Dat geldt trouwens voor iedere beoogde af-
wijking van de vlakheid die het bepalen van de afmetingen onmogelijk, niet-reproduceerbaar 
of niet-representatief maakt. 

Indien relevant, moet de fabrikant ook de maatspreiding opgeven voor elke opgegeven afme-
ting (dat wil zeggen het verschil tussen de grootste en de kleinste afmeting voor de individuele 
metselbakstenen) waarbij de waarde op de hele mm moet worden afgerond. Die maatsprei-
dingsklassen zijn: 

• R1: 0,6 aatfabricagem  mm 

• R1+: 0,6 aatfabricagem mm, voor de lengte en de breedte en 1,0 mm voor de 
hoogte 

• R2: 0,3 aatfabricagem mm 

• R2+: 0,3 aatfabricagem mm, voor de lengte en de breedte en 1,0 mm voor de 
hoogte 

of 

• Rm: een maatspreiding in mm vastgelegd door de fabrikant die ruimer of nauwer 
is dan de andere categorieën. Indien de gedeclareerde maatspreiding kleiner is 
dan 1 mm, moet de opgegeven fabricagemaat en spreiding met een nauwkeurig-
heid van 0,1 mm worden opgegeven en moet de meetprocedure en meetappara-
tuur met dezelfde betrouwbaarheid worden bepaald en omschreven. Indien de fa-
brikant de tolerantieklasse Rm verklaart, moet de verklaring Rm gevolgd worden 
door de gedeclareerde toleranties in volgorde van lengte, breedte, hoogte: Rm (x, 
y, z). 

Die toegelaten maatspreidingen zijn niet van toepassing op afmetingen tussen oppervlakken 
van de metselbakstenen die vervaardigd zijn om niet-vlak te zijn (zoals bv. geborstelde, ge-
groefde of gestructureerde oppervlaktestructuur). Dat geldt trouwens voor iedere beoogde af-
wijking van de vlakheid die het bepalen van de afmetingen onmogelijk, niet-reproduceerbaar 
of niet-representatief maakt. 

De tolerantiegrenzen zijn waarden die kunnen worden aangewend om de geschiktheid van een 
type metselbaksteen voor plaatsing met een bepaalde voegdikte en een bepaalde metseltech-
nologie te bepalen, of om in het geval van gevelbakstenen het uitzicht te beïnvloeden. 
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Metselbakstenen die bedoeld zijn voor gebruik in metselwerk, vervaardigd met lijmmortel met 
een voegdikte begrepen tussen 0,5 mm en 3,0 mm, behoren minstens tot de maatspreidings-
klasse R1+ of R2+.  

Bij metselstenen die gebruikt worden in metselwerk vervaardigd met lijmmortel met een 
voegdikte, begrepen tussen 3,0 mm en 6,0 mm, maakt de toepasbaarheid van de gedecla-
reerde tolerantieklasse het voorwerp uit van overeenkomst tussen opdrachtgever en produ-
cent. Dat kan geschieden aan de hand van een representatieve proefmuur of representatief 
paneel.  

De vereiste waarden worden bepaald in de betreffende gebruiksdocumentatie. 

Bij gevelbakstenen die een strak uitzicht van het metselwerk beogen, of stenen voor zichtbaar 
blijvend niet decoratief metselwerk (definitie: zie hoger) is een kleine maatspreiding aangewe-
zen. 

Daarentegen kan voor gevelbakstenen die een rustiek uitzicht van het metselwerk beogen een 
grotere tolerantie en maatspreiding genomen worden. Metselbakstenen die specifiek be-
stemd zijn om te metselen in “wild verband” volstaan met de vermelding Tm en Rm. De ver-
melding “specifiek gebruik voor metselen in “wild verband” wordt dan aangebracht op de ver-
pakking. 

Ter informatie worden in hiernavolgende tabel enkele voorbeelden gegeven. Er wordt op ge-
wezen dat combinaties mogelijk zijn zoals bv. T1/R2 of T2/Rm(12;6;4). 

Tabel 2.2.1.5. Maattoleranties en maatspreidingen 
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 Vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken 

Indien metselbakstenen geschikt verklaard worden voor een strak uiterlijk van het metsel-
werk, worden de voorgaande kenmerken aangevuld met de eisen aangaande de vlakheid en 
de rechtheid van de legoppervlakken. 

Indien metselbakstenen geschikt verklaard worden voor gebruik in metselwerk met gelijmde 
voegen tussen 0,5 mm en 3 mm, mag de gemiddelde maximale afwijking 1 % van de lengte 
van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden met een individueel maximum van 2 mm. 
Die eigenschap is normaal enkel van toepassing op (geslepen) strengpersstenen. Bij precisie-
bakstenen, waarvan de legvlakken geslepen zijn en die geschikt verklaard worden voor ge-
bruik in metselwerk met zeer dunne voegen (<2 mm), mag de afwijking maximaal 1 mm zijn. 

Bij vormbak- of handvormstenen moet eerst worden nagegaan of de bakstenen met voor-
gaande eigenschappen beschikbaar zijn op de markt. 

Figuur 2.2.1.5. Afwijking vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken 

 

Max 1 % van de lengte van de diagonaal van 
het legvlak 

- met een maximum van 2 mm voor 
metselwerk met gelijmde voegen tus-
sen 0,5 en 3 mm 

- met een maximum van 1 mm voor 
precisiebakstenen met geslepen leg-
vlakken  

Bij metselstenen die ook bedoeld zijn voor gebruik in metselwerk vervaardigd met lijmmortel 
met een voegdikte, begrepen tussen 3,0 mm en 6,0 mm, maakt de toepasbaarheid van de ge-
declareerde tolerantieklasse het voorwerp uit van overeenkomst tussen opdrachtgever en 
producent. Dat kan geschieden aan de hand van een representatieve proefmuur of represen-
tatief paneel.  
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 Vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

Indien geschikt verklaard voor een strak uiterlijk van het metselwerk worden de kenmerken 
van toleranties en spreiding aangevuld met eisen aangaande de vlakevenwijdigheid van de leg-
vlakken. Indien de metselbakstenen geschikt verklaard worden voor gebruik in metselwerk 
met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm, mag de maximale afwijking van de vlakevenwij-
digheid van de mortelbedvlakken maximaal 2 mm bedragen. Die eigenschap is normaal enkel 
van toepassing op (geslepen) strengpersstenen. Bij precisiebakstenen, waarvan de legvlakken 
geslepen zijn en die geschikt verklaard worden voor gebruik in metselwerk met zeer dunne 
voegen (<2 mm), mag de afwijking maximaal 1 mm zijn. Bij vormbak- of handvormstenen moet 
eerst worden nagegaan of de bakstenen met voorgaande eigenschappen beschikbaar zijn op 
de markt. 

Figuur 2.2.1.6. Afwijking vlakevenwijdigheid van de legvlakken  

 

Hmax – Hmin ≤ gedeclareerde 
waarde en 
-  ≤ 2,-mm voor metselwerk 

met gelijmde voegen begre-
pen tussen 0,5 mm en 3 mm 

- ≤ 1,-mm voor precisiebakste-
nen met geslepen legvlakken  

 

Bij metselstenen die ook bedoeld zijn voor gebruik in metselwerk vervaardigd met lijmmortel 
met een voegdikte, begrepen tussen 3,0 mm en 6,0 mm, maakt de toepasbaarheid van de ge-
declareerde tolerantieklasse het voorwerp uit van overeenkomst tussen opdrachtgever en 
producent. Dat kan geschieden aan de hand van een representatieve proefmuur of represen-
tatief paneel.  

De vereiste waarden worden bepaald in de betreffende gebruiksdocumentatie. 

 Uitzichtkenmerken 

De esthetische eigenschappen zoals kleur, nuances, oppervlaktetextuur, … en de toelaatbare 
afwijkingen hiervan, moeten het voorwerp uitmaken van overeenkomst tussen koper en ver-
koper. De toegelaten onvolkomenheden bij levering worden hierna beschreven en zijn te res-
pecteren. 

Beschadigingen 

 Gevelbakstenen 

Worden als beschadiging beschouwd:  

• elke gebroken steen (behalve bij gevelbakstenen die bedoeld zijn voor wild ver-
band, waar de hoeveelheid gebroken stenen het voorwerp van overeenkomst kan 
zijn tussen producent en afnemer); 

• een afgestoten hoek, rand of nerf of delen van opgebrachte (glazuur) lagen, ofwel 
zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding of profilering, voor zover ze voor 
de zichtvlakken van de gevelbaksteen als storend moeten worden beschouwd. De 
grootste afmeting van een beschadiging bedraagt meer dan 10 mm voor vormbak- 
en strengpersstenen en meer dan 15 mm voor handvormstenen, of het product 
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van lengte x hoogte van enige andere beschadiging (zie figuur 2.2.1.6) bedraagt 
meer dan 100 mm2 voor vormbak en strengpersstenen en 225 mm2 voor hand-
vormstenen.  

Bij een steekproef van 100 gevelbakstenen moeten in de regel minstens 95 % stenen aanwezig 
zijn met een onbeschadigde strek en een onbeschadigde kop. Indien de fabrikant niet kan ga-
randeren dat het aantal beschadigde gevelbakstenen kleiner is dan 5 %, moet hij duidelijk ver-
melden in zijn technische documentatie dat dat aantal kleiner is dan 10 % om de opdrachtge-
ver de correctie informatie te geven en de aannemer de mogelijkheid te geven dat verlies te 
voorzien in zijn kostenberekening  

Gevelbakstenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde ste-
nen) worden niet op rand- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Rand- en oppervlakte-
kenmerken van vormbak- en handvormstenen maken het voorwerp uit van overeenkomst tus-
sen producent en afnemer. Dat kan gebeuren aan de hand van representatieve stalen of pane-
len. 

Figuur 2.2.1.7. Oppervlaktebeschadigingen 

 
 Niet-decoratieve bakstenen 

Worden als beschadigingen beschouwd:  

• Elke gebroken steen, of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is 
dan 20 000 mm³. Het volume van elke hoek of randschade wordt bepaald door het 
product p.q.r. (zie figuur 2.2.1.8). 

• Voor stenen die bedoeld zijn te worden gebruikt in zichtbaar blijvend metselwerk, 
worden eveneens als beschadiging beschouwd: een afgestoten hoek, rand of nerf , 
ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding of profilering, voor zover ze 
voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden beschouwd. De 
minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm, of het product van 
lengte x hoogte van enige andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm².  

Bij alle niet-decoratieve bakstenen voor niet zichtbaar blijvend metselwerk geldt dat bij 
en steekproef, af fabriek, van 100 stenen minstens 90% stenen aanwezig moet zijn met 
een onbeschadigde strek en een onbeschadigde kop. 
Voor stenen die bedoeld zijn te worden gebruikt in zichtbaar blijvend metselwerk, moeten 
bij een steekproef, af fabriek, van 100 stenen in de regel minstens 95 % stenen aanwezig 
zijn met een onbeschadigde strek en een onbeschadigde kop. Indien de fabrikant niet kan 
garanderen dat het aantal beschadigde niet-decoratieve bakstenen kleiner is dan 5 %, 
moet hij duidelijk vermelden in zijn technische documentatie dat dat aantal kleiner is dan 
10 %. 
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Figuur 2.2.1.8. Rand- en hoekbeschadigingen 

 
 

Fouten 

Worden als fouten beschouwd:  

 Gevelbakstenen 

a) Strengpersgevelstenen 
• de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot 

afschilfering in het zichtvlak van de steen; 
• scheuren met een breedte ≥ 0,2 mm op het zichtvlak.  

b) Vormbak- of handvormstenen 
• de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot af-

schilfering in het zichtvlak van de steen; 

• scheuren met een breedte ≥ 0,2 mm en een lengte > 1/3 van de hoogte op het zicht-
vlak (uitzondering zie onderstaande noot). 

Bij een steekproef van 100 gevelbakstenen zullen minstens 95% stenen aanwezig zijn zonder 
fouten op een strek en een kop 

Noot: Indien, omwille van het uiterlijk, het productieproces zodanig gestuurd wordt dat er bewust een 
aantal stenen scheuren vertonen, zullen die scheuren zodanig zijn dat ze, onderworpen aan de vorst-
proef, de vorstbestandheid niet negatief beïnvloeden. 

 Niet-decoratieve bakstenen 
• De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot af-

schilferingen in het oppervlak van de steen. 
• De aanwezigheid in beide koppen of een strek van een of meerdere scheuren die 

langer zijn dan 1/3 van de hoogte van de steen en die een scheurbreedte hebben 
≥ 0,2 mm. 

Noot: afschilferingen waarvan de grootste afmeting niet groter is dan 20 mm worden niet be-
schouwd als fouten 

Bij een steekproef van 100 bakstenen zullen minstens 90% stenen aanwezig zijn zonder fouten 
op een strek en een kop. 
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Voor stenen die bedoeld zijn te worden gebruikt in zichtbaar blijvend metselwerk, worden 
eveneens als fouten beschouwd: scheuren in kop of strek met een breedte ≥ 0,2 mm. Bij een 
steekproef van 100 bakstenen zullen minstens 95% stenen aanwezig zijn zonder fouten op een 
strek en een kop 

 Algemene geometrische kenmerken 

De algemene geometrische kenmerken hebben als doel de geometrie te beschrijven ten be-
hoeve van de stabiliteitsberekeningen en brandweerstandsbepaling en ten behoeve van be-
paalde systeemprestaties (luchtdoorlatendheid, thermische weerstand, …). 

Het betreft de verschijningsvorm (configuratie), de dikte van de mantel, de ribben en de afme-
tingen van de handgrepen. 

De algemene geometrische kenmerken bevatten, indien relevant, een of meerdere kenmer-
ken uit volgende lijst: 

• vorm en karakteristieken, inclusief de richting van de perforaties (indien nodig met. 
een tekening of illustratie); (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-
1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische isola-
tie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• volume van alle perforaties als een percentage van de lengte x breedte x hoogte 
van het product; (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 -
stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische isolatie tegen 
luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• volume van de grootste van alle perforaties als een percentage van de lengte x 
breedte x hoogte van het product; (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2-stabiliteit en brandweerstand- en voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden; 

• volume van handgrepen als een percentage van de lengte x breedte x hoogte van 
het product; (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 -stabi-
liteit en brandweerstand-) en voor de bepaling van de akoestische isolatie tegen 
luchtgeluiden; 

• dikte van de ribben; (nodig voor de groepsindeling volgens EC6 -stabiliteit en brand-
weerstand-, voor de bepaling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en 
voor de bepaling van de thermische waarden); 

• dikte van de mantels; (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 & 
1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische isolatie 
tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• gecombineerde dikte van de ribben en mantels van strek tot strek als een percen-
tage van de breedte van de steen; (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2-stabiliteit en brandweerstand-), voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden; 

• gecombineerde dikte van de ribben en mantels van kop tot kop als een percentage 
van de lengte van de steen; (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-
1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische isola-
tie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• oppervlakte van de perforaties op een legvlak als een percentage van de lengte x 
breedte van het product. (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 
& 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische isolatie 
tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden). 
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Elke gedeclareerde waarde moet worden gegeven als een boven- of ondergrens of als een 
bereik van waarden. 

Opmerking: De koppen van de metselbakstenen kunnen opsluitprofielen hebben die beogen 
de koppeling tussen de producten onderling te bewerkstellingen, bijvoorbeeld: mortelholten, 
tand- en groefsystemen. De strekken van de metselbakstenen kunnen een oppervlakteprofi-
lering hebben (pleisterprofilering). 

De fabrikant kan in plaats van de algemene geometrische kenmerken de groepsindeling vol-
gens EC6 (stabiliteit, brandweerstand) en de thermische geleidbaarheid van de metselbak-
steen volgens NBN EN 1745 (zie hierna) declareren. 

De verwijzing naar groepen conform NBN EN 1996-1-1 (EC6) + ANB gebeurt volgens tabel 
2.2.16.  

Tabel 2.2.1.6. Groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 
 Groep 1S Groep 1 Groep 2 

verticale holten 
Groep 3 

vertical holten 
Groep 4 

Horizontale 
holten 

Volume van alle 
holten 

≤ 5 % ≤ 25 % >25 % ≤ 55 % >25 % ≤ 70 % >25 % ≤ 70 % 

Volume van ie-
dere holte 

geen eis ≤ 12,5 % Iedere perfora-
tie ≤2 % 
Handgrepen tot 
een totaal van 
max 12,5 % 

Iedere perfora-
tie ≤2 % 
Handgrepen tot 
een totaal van 
max 12,5 % 

Iedere perfora-
tie ≤30 % 

Diktes van rib-
ben en mantels 

geen eis geen eis Ribben ≥ 5 mm 
Mantels ≥ 8 
mm 

Ribben ≥ 3 mm 
Mantels ≥ 6 
mm 

Ribben ≥ 5 mm 
Mantels ≥ 6 
mm 

Gecombineerde 
dikte 

geen eis geen eis ≥ 16 ≥ 12 ≥ 12 

Waarbij voor groep 2: 
• het gemiddelde van de ribben van een steen ≥ 5 mm en ieder individueel meetre-

sultaat ≥ 4 mm moet zijn; 
• het gemiddelde van de mantels van een steen ≥ 8 mm en ieder individueel meet-

resultaat ≥ 7 mm moet zijn. 

Voor groep 3: 
• het gemiddelde van de ribben van een steen ≥ 3 mm en ieder individueel meetre-

sultaat ≥ 2 mm moet zijn; 
• het gemiddelde van de mantels van een steen ≥ 6 mm en ieder individueel meet-

resultaat ≥ 5 mm moet zijn 

Voor groep 4: 
• het gemiddelde van de ribben van een steen ≥ 5 mm en ieder individueel meetre-

sultaat ≥ 4 mm moet zijn; 
• het gemiddelde van de mantels van een steen ≥ 6 mm en ieder individueel meet-

resultaat ≥ 5 mm moet zijn. 

 Bruto droge volumemassa en netto droge volumemassa 

Die kenmerken worden aangewend bij de bepaling van de gebruiksgeschiktheid in het kader 
van:  

• stabiliteitsberekeningen (massa van de wanden); 
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• akoestische berekeningen; 
• brandweerstand; 
• thermische isolatie; 

en moeten daarom door de fabrikant worden gedeclareerd. 

De fabrikant moet bijkomend aangeven welke tolerantiecategorie van toepassing is: 
• D1: 10 %: het bekomen gemiddelde voor de bruto of netto droge volumemassa 

mag niet meer afwijken dan 10 % van de verklaarde waarde. 
• D2: 5 %: het bekomen gemiddelde voor de bruto of netto droge volumemassa 

mag niet meer afwijken dan 5 % van de verklaarde waarde. 
• Dm: Een afwijking in %, vastgelegd door de fabrikant (groter of kleiner dan de 

waarden voor D1 of D2). Indien de fabrikant Dm verklaart, moet die afwijking in % 
gedeclareerd worden. Indien de verklaring asymmetrisch is, moet zowel de tole-
rantie naar boven als naar beneden apart verklaard worden: Dm(+x%,-y%). 

De fabrikant mag bijkomend de minimale en maximale individuele waarde van de bruto en 
netto droge volumemassa verklaren. 

Tenzij relevant voor het bedoelde gebruik, moet de verklaring van de bruto droge volume-
massa niet gegeven worden voor metselbakstenen met speciale vorm. 

 Druksterkte 

De declaratie van de druksterkte van metselstenen van categorie I is verplicht. De te verklaren 
waarde is de gegarandeerde gemiddelde druksterkte. 

Indien toepasselijk, d.i. indien de stenen geschikt worden verklaard voor gebruik in berekend 
dragend metselwerk volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB of NBN EN 1996-3 + ANB, moet de 
fabrikant tevens de genormaliseerde gemiddelde druksterkte verklaren. 

De genormaliseerde gemiddelde druksterkte wordt bekomen door de gemiddelde druksterkte 
van de metselbaksteen te vermenigvuldigen met de vormfactor δ (zie tabel 2.2.1.7 hierna).  

De genormaliseerde druksterkte is dus de gemiddelde druksterkte van de metselbaksteen, 
herleid naar een eenheidsformaat van 100 mm x 100 mm x 100 mm in luchtdroge toestand 

Fabrikanten die over een certificaat beschikken van hun FPC-systeem (eigen productiecontro-
lesysteem) uitgereikt door een aangemelde instantie,”Notified Body”, voldoen voor het vast-
stellen van de conformiteit aan het systeem 2+ (= CE AVCP 2+), en brengen stenen op de markt 
van categorie I (zie ook Hoofdstuk 2.1 Algemeen). Dat houdt in dat de gemiddelde drukweer-
stand gedeclareerd wordt met een betrouwbaarheid van 95 %. 

Fabrikanten die metselstenen op de markt brengen, onder CE AVCP 4 (enkel eigen verklaring 
van de fabrikant) brengen stenen op de markt van categorie II. Hiervoor wordt in de normen 
geen betrouwbaarheidsniveau van de verklaring van druksterkte bepaald.  

In het geval van berekend dragend metselwerk is het aan te raden de conformiteit van druk-
sterkte van de geleverde stenen na te gaan door beproeving van metselstenen, bemonsterd 
volgens NBN EN 771-1, bijlage A, en dat vooraleer de stenen te verwerken. Hierbij moet in acht 
genomen worden dat elk individueel resultaat hoger moet zijn dan 80 % van de gedeclareerde 
gemiddelde waarde en dat de variatiecoëfficiënt ≤ 25 % moet zijn. Stenen van categorie I, waar-
van de fabrikant een certificaat van productcontrole(zie §2.1.4) kan voorleggen, uitgereikt door 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

37 

een onafhankelijke productcertificatie-instantie, worden over het algemeen van die beproevin-
gen vrijgesteld. 

Indien de variatiecoëfficiënt groter is dan 25 % moet dat apart vermeld om de gebruiker op de 
hoogte te stellen dat de karakteristieke druksterkte van de muur moet bepaald worden door 
proeven op muurtjes volgens NBN EN 1052-1. 

Tabel 2.2.1.7. Waarde voor de vormfactor δ 

Hoogte 
[mm] 

Kleinste horizontale afmeting in mm 

50 100 150 200 ≥ 250 
40 0,80 0,70 - - - 
50 0,85 0,75 0,70 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
Tussenliggende waarden kunnen bekomen worden door lineaire interpolatie. 

Voor niet dragend gevelmetselwerk wordt de druksterkte niet aanzien als primair criterium, 
gezien andere kenmerken veel meer bepalend zijn zoals het globaal duurzaamheidsgedrag, 
de verwerkingstechnologie en de esthetische karakterisering. Voor die metselbakstenen vol-
staat een minimale declaratie van de gemiddelde genormaliseerde druksterkte van: 

• 5N/mm² voor handvorm- en vormbakstenen; 
• 8N/mm² voor strengpersstenen. 

Voor dragend metselwerk kan de fabrikant hogere waarden declareren. 

Voor metselbakstenen met een speciale vorm mag de verklaring van de druksterkte in de regel 
gebaseerd zijn op die van stenen met een rechthoekige parallellepipedumvorm met dezelfde 
samenstelling en geproduceerd in een gelijkaardig productieproces. 

 Thermische eigenschappen 

Indien de metselstenen worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld worden voor 
warmte-isolatie, moet de producent voldoende gegevens verstrekken over de warmte-isolatie 
van de stenen. Hij doet dat door: 

• verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt; 
• in variante: de verklaring van volumemassa en configuratie. 

 Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

De producent verklaart de λ10,droog,metselsteen, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de equivalente 
warmtegeleidbaarheid) van de metselsteen bij 10 °C en in droge toestand. Tevens moet hij de 
wijze waarop de verklaring gebaseerd is vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde: 

• voor volle metselstenen: 
o methode S1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van “λ10,droog,met-

selsteen/nettovolumemassa in droge toestand”;  
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o methode S2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en een relatie “λ10,droog,mat/nettovolu-
memassa” op basis van proeven; 

o methode S3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die metselste-
nen en mortel. 

• voor holle of geperforeerde metselstenen: 
o methode P1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettodensiteit, een relatie “λ10,droog,mat/nettovolume-
massa” op basis van proeven en gebruik makend van de tabelwaarden van 
NBN EN 1745, Annex B; 

o methode P2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit, tabelwaarden van “λ10,droog,metsel-

steen/nettovolumemassa in droge toestand” en gebruik makend van de tabel-
waarden van NBN EN 1745, Annex B; 

o methode P3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit, een relatie “λ10,droog,mat/nettovolume-
massa” op basis van proeven en een aanvaarde berekeningsmethode (volgens 
NBN EN 1745, Annex D); 

o methode P4: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde gebaseerd op gebaseerd 
op een statistische evaluatie van de nettodensiteit, tabelwaarden van 
“λ10,droog,metselsteen/nettovolumemassa in droge toestand” en en een aanvaarde 
berekeningsmethode (volgens NBN EN 1745, Annex D); 

o methode P5: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die holle of ge-
perforeerde metselstenen en mortel. 

In het kader van de CE markering moet de fabrikant de gemiddelde waarde declareren, zijnde 
de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde. 

Volgens de EPB-regelgeving: Bijlage 3:”Transmissie Referentie Document” (in Walonië: bijage 
7), geldt in België daarenboven de wettelijke verplichting om de λD = λ10,droog,metselsteen (90/90)-
waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractielbovengrens met een betrouwbaar-
heidsniveau van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is (zie hiervoor).  

Aanvullend kan de fabrikant eveneens de rekenwaarden λUi en λUe verklaren (zie STS 22-3: Met-
selwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische isolatie, Brandweerstanden 
en Luchtdichtheid). 

In het kader van een productcertificatie (zie §2.1.4) worden ook die eigenschappen nagezien. 

Via een systeemattest is het ook mogelijk de thermische prestatie van type wandelementen te 
declareren. 

 Verklaring van volumemassa en configuratie 

In variante is het de fabrikant ook toegestaan volgende elementen te verklaren: 

• de configuratie van de metselbaksteen en 
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• de netto droge volumemassa, zijnde de gemiddelde waarde en de 90 %-fractiel-
waarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 90/90-waarde) of de 50 %-frac-
tielwaarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 50/90-waarde). 

De fabrikant moet duidelijk het fractiel en de betrouwbaarheid vermelden van de verklaarde 
waarden. 

De ontwerper moet in dat geval zelf de berekening van de gemiddelde λ10,droog,metselsteen waarde 
en de λ10,droog,metselsteen (90/90)-waarde maken. Hiervoor wordt verwezen naar 

• NBN EN 1745; 
• Transmissie Referentie Document. 

Die waarden kunnen aangewend worden voor de berekening van de U-waarde van de wand-
elementen, in combinatie met de overeenkomstige waarde van de metselmortel volgens NBN 
B 62-002 (zie STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische 
isolatie, Brandweerstanden en Luchtdichtheid ) 

 Vorstbestandheid 

Voor alle metselbakstenen, bestemd voor onbeschermd metselwerk, moet de fabrikant de ge-
schiktheid declareren voor blootstelling aan bepaalde weersomgevingsvoorwaarden (klimaat-
omstandigheden), zoals hierna aangegeven. 

De declaratie geschiedt door te verwijzen naar de toepasbaarheid bij metselwerk of bouwdelen 
onderworpen aan passieve, gematigde en strenge klimaatomstandigheden volgens NBN EN 
771-1:  

• F0: passieve klimaatomstandigheden; 
• F1: gematigde klimaatomstandigheden; 
• F2: strenge klimaatomstandigheden. 

Tot nu toe (november 2018) is in België de vorstbestandheid van metselbakstenen bepaald dor 
een beoordeling, gebaseerd op een combinatie van de bepaling van capillaire eigenschappen 
volgens NBN-B27-010 en de vorstbestandheidsproef volgens NBN B27-009 en zijn addendum. 

De capillaire eigenschappen worden beoordeeld door de uitslagen van de proef volgens NBN 
B 27-010 in te delen als volgt:  

• GC ≤ -2,5; 
• GC > -2,5. 

De beoordeling van de schade na de vorstproef, uitgevoerd volgens NBN B 27-009 en zijn ad-
dendum 2, gebeurt volgens §6.2 van dat addendum. 

Hierbij wordt een classificatie gehanteerd, die bestaat uit de volgende niveaus:  
• niet-vorstbestand; 
• normaal vorstbestand; 
• zeer vorstbestand. 

Waarbij de prestatie-eisen de volgende zijn: 

  



 

 
 

40 

Tabel 2.2.1.8. Klassen van vorstbestandheid 
Klasse GC-waarde  

( capillariteitsproef volgens NBN B 27-010) 
Zonder bepaling van GC 

≤ -2,5 > -2,5 
Zeer vorstbestand Drenking onder een 

restdruk van 25,3 kPa: 
Geen vorstschade na 20 
Cycli op -15°C 

Drenking onder een 
restdruk van 2,7 kPa: 
 
Geen vorstschade na 20 
Cycli op -15°C 

Drenking onder een 
restdruk van 2,7 kPa: 
 
Geen vorstschade na 20 
Cycli op -15°C 

Normaal vorstbestand Drenking onder een 
restdruk van 51 kPa 
Geen vorstschade na 20 
Cycli op -15°C 

Drenking onder een 
restdruk van 25,3 kPa: 
Geen vorstschade na 20 
Cycli op -15°C 

Drenking onder een 
restdruk van 25,3 kPa: 
Geen vorstschade na 20 
Cycli op -15°C 

Stenen die niet aan een van de prestatie-eisen van bovenstaande tabel 2.2.1.8 voldoen, worden 
als niet-vorstbestand ingedeeld. 

Gevelbakstenen om toe te passen in buitenmetselwerk in strenge klimaatomstandigheden, 
moeten aan de klasse “zeer vorstbestand” voldoen. 

P-stenen zijn bakstenen die uitsluitend geschikt worden verklaard voor gebruik in beschermd 
metselwerk (een dikke laag passend pleisterwerk, binnenspouwblad van een spouwmuur, be-
kleding, binnenmuren). Er is geen verwijzing naar vorstbestandheid nodig (niet-vorstbestand 
– F0). 

Indien de beoogde toepassing voorziet in een beperkte bescherming (dunne pleisterlaag, verf-
laag, die niet voldoende zekerheid geeft aangaande een volledige bescherming tegen indrin-
gend vocht en een risico op bevriezing inhoudt) moeten de metselbakstenen minstens behoren 
tot de klasse “normaal vorstbestand – toepasbaarheid bij metselwerk of bouwdelen, onder-
worpen aan gematigde klimaatomstandigheden: F1”.  

Na de vorstproef moeten de stenen nog voldoen aan alle uitzichtkenmerken van §2.2.1.9 op 
het zichtvlak, zoals gebruikt in de proef. 

De nieuwe Europese proefnorm voor de bepaling van de vorst-dooi weerstand van metselbak-
stenen: NBN EN 772-22  heeft de onderverdeling, zoals momenteel nog vermeld in NBN EN 
771-1, verfijnd in de volgende klassen:  

- F0: passieve klimaatomstandigheden 

- F1(n): gematigde klimaatomstandigheden waarbij n < 100 cycli het aantal vorst-dooi 
cycli weergeeft waarbij na beproeving geen schade is vastgesteld 

- F2: met als onderverdeling 

o F2: strenge klimaatomstandigheden waarbij na een voorbereiding van het 
proefstuk door onderdompeling in water gedurende 7 dagen in labo-omstan-
digheden geen schade is vastgesteld na 100 vorst-dooi cycli 

o F2(80): (zeer) strenge klimaatomstandigheden, waarbij na een voorbereiding 
van het proefstuk door onderdompeling gedurende 24 uur in water van 80°C 
geen schade is vastgesteld na 100 vorst-dooi cycli 

Noot: een onderdompeling in water van 80°C resulteert in een hogere wateropname van de steen, waar-
door de belasting van de vorst-dooi proef zwaarder wordt. 

Zodra de Europese productnorm NBN EN 771-1 verwijst naar de proefnorm NBN EN 772-22, 
zal die de referentie vormen inzake duurzaamheid. 
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 Beoordeling 

Voor metselbakstenen, die als zeer vorstbestand ingedeeld zijn, wordt de declaratie F2 auto-
matisch aanvaard. 

Voor metselbakstenen die als normaal vorstbestand ingedeeld zijn, wordt de declaratie F2 
eveneens aanvaard, mits via ITT volgens EN 771-1 is aangetoond dat de stenen niet beschadigd 
worden na 100 vorst-dooi-cycli bij beproeving volgens NBN EN 772-22. 

Voor metselbakstenen die als normaal vorstbestand worden ingedeeld, doch die niet beproefd 
zijn volgens NBN EN 772-22 of die de 100 cycli niet halen zonder beschadiging, wordt de de-
claratie F1 aanvaard. 

Metselbakstenen die als niet-vorstbestand gecatalogeerd worden, worden beschouwd als be-
stemd voor de blootstellingsklasse F0. 

 Wateropname 

De fabrikant moet de maximale wateropname na 24 uur door onderdompeling van de metsel-
steen declareren. Die informatie is louter informatief en heeft geen enkel verband met techni-
sche kwaliteitseisen. 

 Initiële wateropzuiging 

Om aan de gebruiker informatie te geven met betrekking tot de keuze van de mortel, moet de 
fabrikant ook de initiële wateropzuiging van de metselbaksteen verklaren indien de hecht-
sterkte van het metselwerk van belang is. Dat is het geval voor alle dragend metselwerk en 
voor alle buitengevelstenen aangezien hierop bepaalde horizontale krachten werken (wind-
druk, aardbevingen, …) De opzuigperiode bedraagt 60 ± 2 seconden, waarbij het legvlak wordt 
ondergedompeld tot 5 ± 1 mm water.  

De fabrikant moet de klasse verklaren volgens de gegevens in tabel 2.2.1.9, op basis van de 
gemiddelde waarde. 

Tabel 2.2.1.9. Klassen van initiële wateropzuiging 

Klasse Declaratie 

[kg/m².min] 

Keuringscriteria gemiddelde 
initiële wateropzuiging 

[kg/m².min] 
IW1 Zeer weinig zuigend IW ≤ 0,5 IW < 0,8 
IW2 Weinig zuigend 0,5 < IW ≤ 1,5 0,3 < IW ≤ 2 
IW3 Normaal zuigend 1,5 < IW ≤ 4,0 1 < IW ≤ 5 
IW4 Sterk zuigend 4,0 < IW 3 < IW 

Noot: 
• In geval de metselbakstenen tot de klasse IW4 behoren, moet de fabrikant tevens de maxi-

male waarde declareren. 
• De declaratie moet gezien worden als de gemiddelde waarde van de proefresultaten over 

een heel jaar. 
• De keuringscriteria van de gemiddelde initiële wateropzuiging moet gezien worden als de 

gemiddelde waarde van de proefresultaten van een monstername. 

 Gehalte aan actieve oplosbare zouten 

De declaratie van het gehalte aan oplosbare zouten volgens EN 771-1 is verplicht voor stenen 
die bedoeld zijn te worden gebruikt in metselwerk met een beperkte bescherming of zonder 
bescherming. 
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Het gehalte actieve oplosbare zouten moet door de fabrikant worden gedeclareerd op basis 
van de categorieën opgenomen in tabel 2.2.1.10.  

Tabel 2.2.1.10. Indeling van categorie actieve oplosbare zouten 

Categorie 
Totaal % m/m, niet groter dan 

Na+ + K+ Mg2+ 
S0 
S1 
S2 

geen eisen 
0,17 
0,06 

geen eisen 
0,08 
0,03 

Aangezien P-stenen uitsluitend geschikt worden verklaard voor gebruik in beschermd met-
selwerk (een dikke laag passend pleisterwerk, binnenspouwblad van een spouwmuur, bekle-
ding, binnenmuren), is er geen eis ten aanzien van het gehalte aan actieve oplosbare zouten 
(S0). 

Indien U-stenen geschikt verklaard worden voor metselwerk met een beperkte bescherming 
(dunne pleisterlaag, verflaag, …) wordt het gehalte aan actieve oplosbare zouten gedeclareerd 
op basis van de waarden van de tabel. De metselbakstenen moeten minstens behoren tot de 
klasse “S1”. 

Gevelbakstenen of niet-decoratieve metselbakstenen voor gebruik in onbeschermd metsel-
werk zonder bijkomende voorwaarden, moeten behoren tot de klasse “S2”. 

 Vochtgedrag 

In landen waarin een eis van kracht is met betrekking tot de vochtexpansie, moet die worden 
beoordeeld en gedeclareerd volgens de regels die van kracht zijn op de voorgenomen locatie 
waar de producten worden verwerkt. 

In België wordt dat kenmerk als facultatief beschouwd voor metselbakstenen. 

 Brandreactie 

De fabrikant moet de brandreactieklasse van metselbakstenen declareren, voor de stenen, 
bedoeld voor toepassing in bouwdelen waaraan eisen met betrekking tot brand gesteld wor-
den. 

Bij metselbakstenen die minder dan 1 massapercent of volumepercent (de hoogste waarde 
aanhouden) homogeen verdeelde organische stoffen bevatten, mag brandklasse A1 gedecla-
reerd worden, zonder noodzaak van proeven. 

Metselbakstenen die meer dan 1 massaprocent of volumeprocent (de hoogste waarde aan-
houden) homogeen verdeelde organische stoffen bevatten of, metselbakstenen die geen ho-
mogene producten zijn (bv. waarvan de perforaties zijn opgevuld met een ander materiaal) 
moeten worden geclassificeerd in overeenstemming met NBN EN 13501-1 en de van toepas-
sing zijnde brandreactieklasse moet worden gedeclareerd. 

 Waterdampdiffusieweerstand 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de stenen op de markt gebracht worden en in 
ieder geval voor stenen bestemd voor gebruik in buitenbouwdelen, verstrekt de fabrikant in-
lichtingen over de waterdampdoorlatendheid door middel van de tabelwaarden voor de water-
dampdiffusiecoëfficiënt in NBN EN 1745 of door bepaling volgens NBN EN ISO 12572. 

De waterdampdiffusiecoëfficiënt µ is gedefinieerd als de factor die aangeeft hoeveel keer de 
waterdampdiffusieweerstand van een materiaal hoger is dan de waterdampdiffusieweerstand 
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van een luchtlaag van dezelfde dikte. Om de waterdampdiffusieweerstand van twee materialen 
te vergelijken is het dus nodig de factor µ te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal 
om als uitkomst een waarde in “m” te bekomen. Het waterdampdiffusiegedrag is verschillend 
voor een waterdampdiffusie van buiten naar binnen (de lagere waarde) of van binnen naar bui-
ten (droge periode, hogere waarde). 

Tabel 2.2.1.11. Waterdampdiffusiecoëfficiënt 

droge volumemassa van de scherf 
(netto droge volumemassa) 

Waterdampdiffusiecoëfficiënt 

[kg/m3] µ 

1000 ≤ ρ ≤ 2400 5/10 

Gevelstenen  
1800 ≤ ρ ≤ 2400 

50/100 

Noot: bij het toepassen van een verfsysteem op het metselwerk, dient men rekening te houden met de waterdamp-
doorlaatbaarheid hiervan. Voor de waterdampdoorlaatbaarheid van verfsystemen verwijzen we naar de classificatie 
volgens NBN EN 1062-1 (bepaald volgens NBN EN ISO 7783-1 en NBN EN ISO 7783-2):  

• Klasse V1 (hoog)   : Sd < 0,14 m (waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V2 (Medium) : 0,14 m ≤ Sd < 1,4 = (niet waterdampdicht en niet waterdamp door-

laatbaar) 
• Klasse V3 (laag)   : Sd > 1,4 m (waterdampdicht) 

 Afschuifhechtsterkte 

Indien de fabrikant de minimale hechtsterkte in combinatie met mortel verklaart, moet dat 
gebeuren in termen van de karakteristieke initiële schuifweerstand en de wijze waarop zijn 
verklaring gebaseerd is. Dat kan op basis van  

• beproevingen volgens NBN EN 1052-3 + A1 of 
• tabelwaarden. 

 Declaratie op basis van tabelwaarden 

De karakteristieke initiële schuifweerstand in combinatie met mortel kan verklaard worden op 
basis van NBN EN 998-2 volgens tabel 2.2.1.12 

Tabel 2.2.1.12. Hechtsterkte volgens NBN EN 998-2 

Metselbakstenen Mortel voor algemene toepassing 0,15 N/mm² 
Lijmmortel 0,30 N/mm² 

Noot: de ontwerper kan voor de berekening van het metselwerk en bij ontstentenis van gegevens met betrekking tot 
de afschuifhechtsterkte, eveneens gebruikmaken van de waarden van tabel 2.2.1.13 die ontleend zijn aan NBN EN 
1996-1-1. De tabelwaarden zijn opgemaakt in de veronderstelling dat  

• geen hulpstoffen en toevoegsels worden gebruikt in de mortel; 
• of: wordt aangetoond dat deze hulpstoffen en toevoegsels geen afbreuk doen aan de hecht-

sterkte (bv. via aanvaarde productcertificatie (zie §2.1.4)). 

Tabel 2.2.1.13. Hechtsterkte volgens NBN EN 1996-1-1 
Metselstenen fvko (N/mm²) 

Mortel voor algemene toepassing 
met gegeven druksterkteklasse 

Lijmmortel Lichtgewichtmortel 

Metselbakstenen M10-M20 0,30  
0,30 

 
0,15 M2,5-M9 0,20 

M1-M2 0,10 
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 Declaratie gebaseerd op basis van proeven 

Ingeval de declaratie gebeurt op basis van beproevingen volgens NBN EN 1052-3 + A1 geeft de 
fabrikant tevens op voor welke types van metselbakstenen en mortel de declaratie van toepas-
sing is. 

 Neiging tot uitbloeiingen 

Deze eis is enkel geldig voor gevelbakstenen en stenen voor niet-decoratief zichtbaar blijvend 
metselwerk. 

Gevelbakstenen en stenen voor zichtbaar blijvend metselwerk worden in België onderworpen 
aan een uitbloeiingsproef volgens NBN B 24-209. Bij het uitvoeren van de proef mogen geen 
witte vlekken verschijnen waarvan de oppervlakte groter is dan 5 cm2. Een lichte witachtige 
waas of een smalle zoom worden niet in aanmerking genomen. 

Opmerking: Aangezien uitbloeiingen op metselwerk meestal hun oorzaak vinden in het 
transport van oplosbare bestanddelen van de metselmortel naar de metselbaksteen via re-
genwater, moet er bij de uitvoering van vers metselwerk extra aandacht besteed worden aan 
het vermijden van indringend water in vers metselwerk: zie ook STS 22-4: Metselwerk voor 
laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk.  

 Gevaarlijke bestanddelen 

Indien er een nationale regelgeving voorhanden is over “gevaarlijke bestanddelen”, moet de 
producent nazicht uitvoeren en verklaringen doen over het vrijkomen van gevaarlijke bestand-
delen, of soms het gehalte aan gevaarlijke stoffen. 

Zolang er geen geharmoniseerde Europese proefnormen bestaan, moet het nazicht en de ver-
klaringen hierover gebeuren volgens de voorschriften van het land waar de producten op de 
markt gebracht worden. 

Noot 1: Een informatieve database met Europese en nationale voorschriften voor gevaarlijke stof-
fen is beschikbaar op de website. https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/pro-
duct-regulation_en. 
Noot 2: In België is er momenteel (2018) nog geen nationale regelgeving. 

 Metselstenen van kalkzandsteen 

 Definitie 

Metselstenen die in hoofdzaak vervaardigd zijn met een mengsel van kalk en natuurlijke sili-
ciumrijke materialen (zand, al dan niet verbrijzeld siliciumrijk grind of gesteente of een meng-
sel ervan). Het materiaal wordt na in een vorm gebracht te zijn, samengeperst tot de gewenste 
afmetingen en daarna in een autoclaaf gehard door stoom met hoge druk.  

Metselstenen van kalkzandsteen met andere siliciumrijke materialen als hoofdbestanddeel 
zijn toegestaan op voorwaarde dat deze materialen geen nadelige gevolgen hebben voor de 
kenmerken van het product. De aanwezigheid van dergelijk materiaal wordt verklaard. 

 Productnormen 

De productnorm waaraan de metselstenen van kalkzandsteen moeten voldoen is de gehar-
moniseerde Europese norm 
 NBN EN 771-2: Voorschriften voor metselstenen - Deel 2: Metselstenen van kalkzand-

steen 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
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Die norm bevat de kenmerken en de prestatie-eisen voor metselstenen van kalkzandsteen 
voor het gebruik in een metselwerkconstructie en die hoofdzakelijk bestemd zijn voor binnen-
muren, buitenmuren, kelders, funderingen en extern schoorsteenmetselwerk, zowel voor 
zichtbaar als bepleisterd metselwerk, dragende en niet-dragende metselwerkconstructies. 

De Europese norm is van toepassing op alle metselstenen van kalkzandsteen, met inbegrip 
van die waarvan de vorm geen rechthoekig parallellepipedum is, meer bepaald op metselste-
nen met een speciale vorm en op hulpstukken. 

Hij definieert de prestatie in relatie tot bijvoorbeeld de maatafwijkingen, sterkte en volume-
massa, gemeten volgens de testmethoden die in afzonderlijke Europese normen zijn opgeno-
men. 

Hij voorziet in de wijze waarop de overeenkomstigheid van de producten met de Europese 
norm wordt aangetoond. 

De eisen ten aanzien van de markering van de producten die onder het toepassingsgebied van 
de Europese norm vallen, zijn hier tevens in opgenomen. 

De Europese norm specificeert niet de standaardmaten voor metselstenen van kalkzandsteen, 
noch specificeert het fabricagematen, hoeken en stralen van de speciaal gevormde kalkzand-
stenen. 

De Europese norm is niet van toepassing op metselstenen met meer dan 60 % aan openingen 
en niet op producten die gemaakt zijn met leisteen als hoofdbestanddeel. Evenmin behandelt 
hij verdiepingshoge producten. 

De norm is niet van toepassing op metselstenen van kalkzandsteen die bestemd zijn voor 
vochtschermen en niet van toepassing op metselstenen waarvan de vlakken die aan brand 
kunnen blootgesteld zijn, bekleed zijn met een isolatiemateriaal en niet van toepassing op met-
selstenen voor rookgangen van schoorstenen. 

Het document omvat geen meetmethode, tolerantie en vereisten ten aanzien van spreiding in 
afmetingen, hoeken en straalkenmerken van speciaal gevormde metselstenen van kalkzand-
steen. 

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de verklaring aangetoond 
moet worden door verwijzing naar beproevingsnormen of aanverwante normen worden die 
hierna opgesomd.  

De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de publicatie van dit 
document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven zijn verschenen, wordt de lezer verzocht 
die te raadplegen. 
NBN EN 772-1: Metselsteenproeven - Deel 1: Bepaling van de druksterkte  
NBN EN 772-2: Metselsteenproeven – Deel 2: Bepalen van het holtegehalte van metsel-
stenen (door afdruk op papier) 
NBN EN 772-9+A1: Metselsteenproeven - Deel 9: Bepaling van het volume, het holtege-
halte en het netto volume van kalkzandsteen door opvulling met zand.  
NBN EN 772-13: Metselsteenproeven - Deel 13: Bepalen van de schijnbare (bruto) en ab-
solute (netto) droge volumemassa van metselstenen (uitgezonderd natuursteen) 
NBN EN 772-16: Metselsteenproeven - Deel 16: Bepalen van de afmetingen 
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NBN EN 772-18: Metselsteenproeven - Deel 18: Bepaling van de vorst/dooibestandheid 
van kalkzandsteen 
NBN EN 772-20+A1: Metselsteenproeven – Deel 20: Vlakheid van metselstenen 
NBN EN 772-21: Metselsteenproeven - Deel 21: Bepaling van de waterabsorptie in koud 
water van metselbaksteen in kalkzandsteen door koud-waterabsorptie 
NBN EN 1745: Metselwerk - Rekenwaarden voor warmteverliezen  
NBN EN 13501-1+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag 
NBN EN 1052-3+A1: Beproevingsmethoden: Aanvangsafschuifsterkte 
NBN EN ISO 12572: Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en bouwpro-
ducten - Bepaling van warmtedoorlatendheidseigenschappen 
NBN EN 998-2: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metsel-
mortel 
NBN EN 1996: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 
NBN EN 1996-1-1 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 1-1 Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en van ongewa-
pend metselwerk 
NBN EN 1996-1-2 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 1-2 + AC: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
NBN EN 1996-2 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk 
NBN EN 1996-3 + ANB: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – 
Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor ongewapende constructies van met-
selwerk 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor metselstenen van kalkzand-
steen die courant in gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken. De bedoelde 
voorschriften hebben zowel betrekking op de kenmerken van de kalkzandstenen zelf als op de 
zogenaamde systeemkenmerken, die de prestaties aangeven in combinatie met bepaalde 
mortels of binnen een specifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde be-
palingen van NBN EN 771-2 en met de regels voor de CE-markering die op basis van die norm 
op de metselstenen van kalkzandsteen van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkin-
gen of aanvullingen t.o.v. die norm waar nodig ten behoeve van het correcte en duurzame ge-
bruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een producent verklaard kunnen 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie. Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten vol-
gens NBN EN 771-2, Bijlage ZA verklaard zijn om tot de productcertificatie van het product te 
kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid opgenomen worden in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie op de markt worden gebracht worden 
normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 
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 Indeling 

De Europese norm vermeldt geen indeling van metselstenen in kalkzandsteen. In België wor-
den de kalkzandstenen gecatalogeerd naar de volgende indelingen: 

• indeling naar de fabricagematen; 
• indeling naar de genormaliseerde druksterkte; 
• indeling naar de bruto (schijnbare) droge volumemassa; 
• indeling in kwaliteitsklassen; 
• indeling in soorten metselstenen volgens de soorten metselwerk; 
• indelingen in groepen voor berekend dragend metselwerk volgens NBN EN 1996-

1-1; 
• indelingen volgens het vertrouwenspeil van de druksterkte. 

 Formaten 
 Indeling naar fabricagematen 

Naargelang de fabricagematen van de metselstenen standaard zijn of niet-standaard zijn wor-
den de metselstenen van kalkzandsteen ingedeeld in 

• standaardmetselstenen van kalkzandsteen; 
• niet-standaardmetselstenen van kalkzandsteen . 

Elke standaardfabricagemaat is gelijk aan de overeenstemmende technische coördinatie-
maat, conventioneel verminderd met 

• 10 mm in het geval van gewone mortelvoegen; 
• 2 mm voor de lengte, 0 of 10 mm voor de breedte en 2 mm voor de hoogte in het 

geval van gelijmde voegen, d.i. voegen waarvan de dikte begrepen is tussen 0,5 
mm en 3 mm. 

De technische coördinatiematen van metselstenen van kalkzandsteen voldoen aan de uitdruk-
king: 

n x M / m 

waarbij 
• M gelijk is aan 100 mm. 
• voor m de volgende waarden gelden: 
o voor de lengte l en de breedte w is m = 2 
o voor de hoogte h ≤ 100 mm is m = 4 of 5 
o voor de hoogte h > 100 mm is m = 2 

• voor n (= een geheel getal) geen waarden opgelegd worden. 

Noot: Voor de waarde van n moet rekening gehouden worden met het feit dat verdiepingshoge ele-
menten niet tot het toepassingsgebied van NBN EN 771-2 behoren en met de definitie van 
metselwerk: “Een samenstelling van metselstenen, gelegd in een bepaald patroon en sa-
mengevoegd met mortel”. 

Niet-standaardfabricagematen zijn die die niet overeenkomen met de hiervoor vermelde 
kenmerken. 

 Afmetingen 

De fabricagematen, d.i. de afmetingen van de metselsteen, zoals de producent beoogt te pro-
duceren, moeten door de producent verklaard worden voor de lengte, de breedte en de hoogte, 
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in die volgorde en uitgedrukt in millimeter. De werkelijke maat (d.i. de maat zoals gemeten) 
moet hieraan voldoen, rekening houdend met de toegestane maatafwijking. Bijkomend mag 
de coördinatiemaat vermeld worden. 

Figuur 2.2.2.1. Afmetingen en oppervlakken 

 

1:lengte 
2: breedte 
3: hoogte 
4: legvlak 
5: strek 
6: kop 

De meest voorkomende formaten zijn opgenomen in tabel 2.2.2-1. 

Tabel 2.2.2.1. Meest voorkomende formaten 

Type metselstenen  
Afmetingen in mm Aantal per 

m2 metsel-
werk 

Aantal per 
m3 metsel-

werk 

Verbruik mor-
tel/lijm 
kg/m2 Lengte  Breedte Hoogte 

Metselblokken (hol)  

290 90 140 22,2 247 8,8 
290 90 190 16,6 186 7,2 
290 140 140 22,2 159 13,7 
290 140 190 16,6 120 11,3 
290 190 140 22,2 117 18,6 
290 190 190 16,6 88 15,3 

Lijmblokken 
(vol of hol)   

298 100 148 22,2 223 2,6 
298 100 198 16,6 167 2 
298 150 148 22,2 149 4 
298 150 198 16,6 112 3,1 
298 200 148 22,2 112 4,7 
298 200 198 16,6 84 3,5 

Elementen (vol) 

897 
897 

100 
100 

623 
643 

1,78 
1,72 

17,8 
17,2 

1,6 
1,4 

897 
897 

150 
150 

623 
643 

1,78 
1,72 

11,9 
11,5 

2,5 
2,2 

897 
897 

175 
175 

623 
643 

1,78 
1,72 

10,2 
9,8 

2,5 
3,0 

897 
897 

214 
214 

623 
643 

1,78 
1,72 

8,3 
8,0 

3,6 
3,0 

897 
897 

300 
300 

623 
643 

1,78 
1,72 

5,9 
5,7 

5,0 
4,4 

 Toegelaten maatafwijkingen 

De producent moet tevens aangeven aan welke maatafwijkingsklasse voor de gemiddelde 
waarde en voor de individuele waarde de metselstenen van kalkzandsteen voldoen.  

Het verschil tussen het gemiddelde van de werkelijke afmetingen en de verklaarde afmetingen 
mag niet groter zijn dan de waarde die behoort bij de verklaarde maatafwijkingsklasse, waarbij 
de waarde op de hele mm wordt afgerond.  

Het verschil tussen de individuele werkelijke afmetingen en het gemiddelde van de werkelijke 
afmetingen mag niet groter zijn dan de waarde die behoort bij de verklaarde maatafwijkings-
klasse, waarbij de waarde op de hele mm wordt afgerond.  
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Die maatafwijkingsklassen staan vermeld in tabel 2.2.2.2. 

Tabel 2.2.2.2. Toelaatbare afwijkingen 

Afmetingen Maatafwijkingsklassen voor metselstenen van kalkzandsteen (in mm) 

T1 T2 T3 Tm* 

Gemiddelde lengte 
van het proefstuk 

Fabricagelengte ± 2 Fabricagelengte ± 2 Fabricagelengte ± 2 Een door de 
producent 

verklaarde af-
wijking in mm 
die ruimer of 
nauwer is dan 

de andere 
klassen 

Gemiddelde breedte 
van het proefstuk 

Fabricagebreedte ± 
2 

Fabricagebreedte ± 
2 

Fabricagebreedte ± 
2 

Gemiddelde hoogte 
van het proefstuk 

Fabricagehoogte ± 2 Fabricagehoogte ± 1  

Individuele lengte  Gemiddelde proef-
stuklengte ± 2 

Gemiddelde proef-
stuklengte ± 2 

Fabricagelengte ± 3 

Individuele breedte  Gemiddelde proef-
stukbreedte ± 2 

Gemiddelde proef-
stukbreedte ± 2 

Fabricagebreedte ± 
3 

Individuele hoogte Gemiddelde proef-
stukhoogte ± 2 

Gemiddelde proef-
stukhoogte ± 1 

Fabricagehoogte ± 1 

Vlakheid van de leg-
vlakken 

- - 1,0 

Vlakevenwijdigheid 
van de legvlakken 

- - 1,0 

*Tm: een door de producent verklaarde afwijking in mm, die ruimer of nauwer is dan de andere 
maatafwijkingsklassen. Indien de verklaarde afwijking kleiner is dan 1 mm moet de ver-
klaarde fabricagemaat en maatafwijking met een nauwkeurigheid van 0,1 mm verklaard wor-
den en moet de meetprocedure en meetapparatuur met dezelfde betrouwbaarheid bepaald 
en omschreven worden. Indien de producent de tolerantieklasse Tm verklaart, moet de ver-
klaring Tm gevolgd worden door de verklaarde maatafwijking in volgorde van lengte, breedte, 
hoogte: Tm(x,y,z). Indien de producent de maatafwijkingsklasse T3 verklaart, moet hij tevens 
de vlakheid van de legvlakken en de vlakevenwijdigheid van de legvlakken verklaren. 

De maatafwijkingen gelden niet voor afmetingen in de richting die loodrecht staan op vlakken 
die een behandeling hebben gekregen, na of tijdens de vervaardiging met de bedoeling een 
niet-vlakke oppervlaktestructuur te bekomen (zoals bv. gekliefde, gepijpt-gekliefd, gebor-
stelde, gegroefde of gestructureerde oppervlaktestructuur). 

De maatafwijkingsgrenzen zijn waarden die aangewend kunnen worden om de geschiktheid 
van een type metselsteen voor plaatsing met een bepaalde voegdikte en een bepaalde metsel-
technologie te bepalen of om in het geval van gevelstenen het uitzicht te beïnvloeden. 

Metselstenen van kalkzandsteen, die bedoeld zijn voor gebruik in met lijmmortel met een 
voegdikte tussen 0,5 mm en 3 mm vervaardigd metselwerk behoren minstens tot de maataf-
wijkingsklasse T2 of T3. Bij zichtbaar blijvend metselwerk is het daarbij aan te raden ook de 
maatafwijkingsklasse T3 te voorzien om te voldoen aan de eisen van maatafwijking op de 
hoogte van het metselwerk van 7,5 mm per verdiepingshoogte met een maximum van 3 m (zie 
ook STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk). 

Bij metselstenen van kalkzandsteen die een strak uitzicht van het metselwerk beogen, is een 
kleine maatafwijking aangewezen. 
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 Vlakheid en rechtheid van de legvlakken 

Wanneer metselstenen van kalkzandsteen gebruikt worden voor metselwerk waaraan eisen 
gesteld worden aan de vlakheid van de legvlakken en in ieder geval voor gebruik met lijmmor-
tel tussen 0,5 mm en 3 mm mag de afwijking van de vlakheid van de legvlakken niet hoger zijn 
dan de verklaarde waarde. Voor metselstenen van kalkzandsteen met maatafwijkingsklasse 
T3, mag de afwijking van de vlakheid 1 mm niet overschrijden.  

Figuur 2.2.2.2. Afwijkingen van de vlakheid van de legvlakken 

 

e ≤ verklaarde waarde  
Ingeval T3: e ≤ 1 mm op legvlak 

 Vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

Indien een strak uiterlijk van het metselwerk met metselstenen van kalkzandsteen vereist is 
of in het geval van metselstenen voor metselwerk met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 
3 mm, worden de kenmerken van de afmetingen aangevuld met eisen aangaande de evenwij-
digheid van de legvlakken onderling. De producent verklaart de maximumafwijking van de vla-
kevenwijdigheid van de legvlakken. Voor metselstenen van kalkzandsteen met maatafwij-
kingsklasse T3 bedraagt de maximumafwijking 1 mm. 

Figuur 2.2.2.3. Afwijkingen van de vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

 

Hmax – Hmin < gedeclareerde 
waarde en 
 < 1 mm voor kalkzandstenen 
klasse T3 
 

 Uitzichtskenmerken 

De esthetische eigenschappen zoals kleur, materiaalstructuur en oppervlaktestructuur van 
metselstenen van kalkzandsteen die bestemd zijn voor sier- en zichtmetselwerk (binnen en 
buiten) en de toelaatbare afwijkingen hiervan moeten het voorwerp uitmaken van een over-
eenkomst tussen de koper en de verkoper. Zij moeten vooraf overeengekomen worden tussen 
de partijen op basis van door de producent voorgelegde monsters. Die monsters zijn repre-
sentatief voor de mogelijke variaties van de voormelde kenmerken. De overeenstemming van 
het uiterlijk van voor sier- en zichtmetselwerk bestemde metselstenen wordt nagegaan door 
de vergelijking met het voorgelegde monster, die uitgevoerd wordt op een afstand van 3 m 
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onder gewoon daglicht. De overeenstemming wordt vastgelegd alvorens de stenen verwerkt 
worden. 

De kleur, materiaalstructuur en oppervlaktestructuur van metselstenen van kalkzandsteen 
kunnen beschreven worden zoals hierna aangegeven:  

• kleur: de kleur van de metselstenen van kalkzandsteen kan aangevuld worden 
met een aanduiding naar 
o kleurtoon: helder of donker, 
o kleurschakering: egaal of genuanceerd; 

• oppervlaktetextuur: de metselsteen van kalkzandsteen heeft een gelijkmatige en 
homogene structuur; 

• oppervlaktestructuur: de volgende aanduidingen van oppervlaktestructuur van 
metselstenen van kalkzandsteen worden onderscheiden naargelang van hun bij-
zondere, al dan niet mechanische behandeling tijdens of na vervaardiging: vlak, 
gekliefd, gepijpt-gekliefd, gegroefd, geborsteld, gestructureerd, enz. De opsom-
ming is niet beperkend. 

Beschadiging bij levering 

De toegelaten onvolkomenheden bij levering worden hierna beschreven en zijn te respecteren. 

Worden als beschadiging beschouwd:  
• elke gebroken metselsteen van kalkzandsteen; 
• elke metselsteen van kalkzandsteen waarvan minstens een vlak een scheur ver-

toont met een lengte die groter is dan 40 mm en een breedte die groter is dan 0,2 
mm; 

• elke zicht- en buitenmetselsteen van kalkzandsteen (code A1, A2, B1 en B2) 
waarvan minstens een zichtvlak een scheur vertoont met een lengte die groter is 
dan 10 mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm; 

• elke metselsteen van kalkzandsteen waarvan het totaal volume van de rand- en 
hoekschade meer bedraagt dan 5 % van het volume van de metselsteen. De af-
metingen p, q en r van de rand- en hoekschade van een metselsteen worden ge-
meten volgens de aanduidingen van de figuur 2.2.2.5 en worden uitgedrukt op 
1 mm nauwkeurig. Het volume van elke rand- of hoekschade wordt bepaald als 
het product p.q.r.; 

• elke zicht- en buitenmetselsteen van kalkzandsteen (code A1, A2, B1 en B2) 
waarvan de totale oppervlakte van de rand- of hoekschade in een zichtvlak meer 
bedraagt dan 1 % van de oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte 
van ten minste een rand- of hoekbeschadiging meer dan 200 mm2 bedraagt. De 
afmetingen p, q en r van de rand- en hoekschade van een metselsteen worden 
gemeten volgens de aanduidingen van de figuur 2.2.2.6 en worden uitgedrukt op 
1 mm nauwkeurig. Het oppervlak van elke rand- of hoekschade in een zichtvlak 
wordt bepaald als het product van twee afmetingen p, q of r, naargelang het ge-
val; 

• Elke zicht- en siermetselsteen (code A1, B1 en B2) waarvan de totale oppervlakte 
van de beschadiging in het zichtoppervlak (met uitzondering van randen en hoe-
ken) meer bedraagt dan 100 mm². De afmetingen p en q van de oppervlakte-
schade van een metselsteen worden gemeten volgens de aanduidingen van de 
figuur 2.2.2.6 en worden uitgedrukt op 1 mm nauwkeurig. Het oppervlak van elke 
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schade in een zichtvlak wordt bepaald als het product van twee afmetingen p en 
q. 
 

Figuur 2.2.2.4. Rand- en hoekschade 

 

Figuur 2.2.2.5. Oppervlakteschade 

 

Het volume van de metselstenen en de oppervlakte van de zichtvlakken wordt berekend uit-
gaande van de individuele uitwendige afmetingen. Alle afmetingen worden bepaald tot op 
1 mm nauwkeurig. 

Het aantal beschadigde metselstenen van kalkzandsteen mag de 2 % van de totale be-
schouwde hoeveelheid niet overschrijden. 

 Algemene geometrische kenmerken 

De algemene geometrische kenmerken hebben als doel de geometrie te beschrijven ten be-
hoeve van de stabiliteitsberekeningen en de brandweerstandsbepaling en ten behoeve van be-
paalde systeemprestaties (luchtdoorlatendheid, thermische weerstand, …). 

Het betreft de vormkenmerken, de dikte van de buitenwanden, de dikte van de tussenwanden 
en de afmetingen van de handgrepen. 

De algemene geometrische kenmerken bevatten, indien relevant, een of meerdere kenmer-
ken uit volgende lijst: 

• de vorm en de voorzieningen, inclusief de richting van eender welke gevormde 
holte (indien nodig d.m.v. een tekening of illustratie); (nodig voor de groepsinde-
ling volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 stabiliteit en brandweerstand-, voor de be-
paling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de 
thermische waarden); 
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• het volume van alle gevormde holten als een percentage van de lengte x breedte 
x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waar-
den); 

• het volume van de grootste van eender welke gevormde holten als een percen-
tage van de lengte x breedte x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groeps-
indeling volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2  -stabiliteit en brandweerstand-) en 
voor de bepaling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden; 

• het volume van de handgrepen (grijpgaten) als een percentage van de lengte x 
breedte x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN 
EN 1996-1-1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-) en voor de bepaling van de 
akoestische isolatie tegen luchtgeluiden; 

• de dikte van de buitenwanden (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waar-
den); 

• de dikte van de tussenwanden (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waar-
den); 

• de samengestelde dikte van de tussen- en buitenwanden van strek tot strek als 
een percentage van de breedte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling 
volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2-stabiliteit en brandweerstand-) en voor de be-
paling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden; 

• de samengestelde dikte van de tussen- en buitenwanden van kop tot kop als een 
percentage van de lengte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling vol-
gens NBN EN 1996-1-1 & 1-2-stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling 
van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de ther-
mische waarden); 

• de oppervlakte van de holten in een legvlak als een percentage van de lengte x 
breedte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-
1-1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische 
isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden). 

Het totaal volume van de deuken is niet groter dan 20 % van het globaal volume van de met-
selsteen, d.i. de lengte x breedte x hoogte. 

Elke verklaarde waarde moet worden gegeven als een boven- of ondergrens of als een bereik 
van waarden. 

Bij beproeving bevindt de gemiddelde waarde, afgeleid uit de afmetingen van het proefstuk 
zich binnen het bereik of binnen de verklaarde waarde. 

De producent kan in plaats van de algemene geometrische kenmerken de groepsindeling vol-
gens NBN EN 1996-1-1 en de thermische geleidbaarheid van de metselsteen verklaren vol-
gens NBN EN 1745 (zie hierna). 

De verwijzing naar de groepen volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB gebeurt volgens de onder-
staande tabel. 
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Tabel 2.2.2.3. Groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 

 Groep 
1S 

Groep 1 Groep 2 
verticale gaten 

Groep 3 
verticale gaten 

Groep 4 
horizontale gaten 

Volume van alle hol-
ten (% van het bruto 
volume) (1) 

≤ 5 % ≤ 25 % > 25 % ≤ 55 % niet gebruikt niet gebruikt 

Volume van iedere 
holte (1) 

geen eis ≤ 12,5 % Elk van meerdere 
holten ≤ 15 % 
Handgrepen tot een 
totaal van max 30 % 

niet gebruikt niet gebruikt 

Dikte van tussen- en 
buitenwanden (2) 

geen eis geen eis tussenwanden ≥ 5 
mm 
buitenwanden ≥ 10 
mm 

niet gebruikt niet gebruikt 

Gecombineerde 
dikte (3) in % van de 
totale breedte 

geen eis geen eis ≥ 20 niet gebruikt niet gebruikt 

(1) het brutovolume wordt berekend aan de hand van de fabricagematen 
(2) in het geval van conische of celvormige gaten moet de gemiddelde waarde van de dikte van de wanden 

worden gebruikt 
(3) de gecombineerde dikte is de kleinst mogelijke dikte van de buiten- en tussenwanden, horizontaal ge-

meten over de volledige doorsnede loodrecht op het buitenvlak van de wand 

Waarbij voor groep 2:  
• het gemiddelde van de tussenwanden van een metselsteen ≥ 5 mm;  
• het gemiddelde van de buitenwanden van een metselsteen ≥ 10 mm.  

 Bruto (schijnbare) droge volumemassa en netto (absolute) droge volume-
massa 
 Bruto droge volumemassa 

Deze kenmerken worden aangewend bij de bepaling van de gebruiksgeschiktheid in het kader 
van:  

• stabiliteitsberekeningen (massa van de wanden), 
• akoestische berekeningen, 
• brandweerstand, 
• thermische isolatie, 

en moeten daarom door de producent verklaard worden.  

De producent verklaart een minimum- en een maximumwaarde voor de bruto droge volume-
massa van de metselsteen van kalkzandsteen. Hij mag dat ook doen door te verwijzen naar de 
bruto droge volumemassa klasse volgens tabel 2.2.2.4. 

Tabel 2.2.2.4. Bruto volumemassa klassen  

Bruto droge volumemassaklasse Volumemassabereik  (kg/m3) 

ρ 3,0 > 2.800 
ρ 2,8 2.610 – 2.800 
ρ 2,6 2.410 – 2.600 
ρ 2,4 2.210 – 2.400 
ρ 2,2 2.010 – 2.200 
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ρ 2,0 1.810 – 2.000 
ρ 1,8 1.610 – 1.800 
ρ 1,6 1.410 – 1.600 
ρ 1,4 1.210 – 1.400 
ρ 1,2 1.010 – 1.200 
ρ 1,0 905 – 1.000 
ρ 0,9 805 –  900 
ρ 0,8 705 –  800 
ρ 0,7 605 –  700 
ρ 0,6 505 –  600 
ρ 0,5 ≤ 500 

Individuele waarden van een monster mogen zich niet buiten het verklaarde bereik van de ver-
klaarde waarden bevinden of buiten het overeenstemmend bereik van de verklaarde volume-
massaklasse met meer dan 100 kg/m3 voor metselstenen met een verklaarde droge brutovo-
lumemassa die groter is dan 900 kg/m3 of met meer dan 50 kg/m3 voor metselstenen met een 
verklaarde droge volumemassa die kleiner is of gelijk aan 900 kg/m3. 

 Netto droge volumemassa 

Indien toepasselijk voor het beoogde gebruik verklaart de producent een minimum- en een 
maximumwaarde voor de netto droge volumemassa. Bij monsterneming en beproeving vol-
doet de gemiddelde netto droge volumemassa aan deze verklaarde waarde. 

Bijkomend mag de producent minimale en maximale individuele waarden van de netto droge 
volumemassa verklaren.  

 Druksterkte 

De verklaring van de druksterkte van metselstenen van categorie I is verplicht. De te verklaren 
waarden zijn:  

• de gemiddelde druksterkte van de metselsteen van kalkzandsteen; 
• de gemiddelde genormaliseerde druksterkte. 

De genormaliseerde gemiddelde druksterkte wordt bekomen door de gemiddelde druksterkte 
van de metselstenen van kalkzandsteen te vermenigvuldigen met  

• een factor 0,8 om de omzetting van ovendroge naar luchtdroge toestand in reke-
ning te brengen; 

• de vormfactor δ (zie tabel hierna).  

De genormaliseerde druksterkte is dus de naar een eenheidsformaat van 100 mm x 100 mm 
in luchtdroge toestand herleide druksterkte van de metselsteen. 

Producenten die over een certificaat beschikken van hun eigen productiecontrolesysteem, uit-
gereikt door een aangemelde instantie,“Notified Body”, voldoen voor het vaststellen van de 
conformiteit aan het systeem 2+ (=CE AVCP 2+) en brengen metselstenen van kalkzandsteen 
op de markt van categorie I (zie ook Hoofdstuk 2.1 Algemeen). Dat houdt in dat de gemiddelde 
drukweerstand verklaard wordt met een betrouwbaarheid van 95 %. 

Producenten die metselstenen op de markt brengen onder systeem 4 (CE AVCP 4) (enkel ei-
gen verklaring van de fabrikant) brengen metselstenen van kalkzandsteen op de markt van 
categorie II. Hiervoor wordt in de norm geen betrouwbaarheidspeil van de verklaring van de 
druksterkte bepaald. 
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In het geval van berekend dragend metselwerk is het aan te raden de overeenkomstigheid van 
de druksterkte van de geleverde metselstenen van kalkzandsteen na te gaan door beproeving 
van volgens bijlage A van de Europese norm bemonsterde metselstenen en dat vooraleer de 
stenen te verwerken. Hierbij moet in acht genomen worden dat elk individueel resultaat hoger 
moet zijn dan 80 % van de verklaarde waarde en dat de variatiecoëfficiënt ≤ 25 % moet zijn. 
Indien de variatiecoëfficiënt  > 25 % moet dat apart vermeld worden om de gebruiker op de 
hoogte te stellen dat de karakteristieke druksterkte van de muur moet bepaald worden door 
beproevingen op muurtjes volgens NBN EN 1052-1. 

Metselstenen van kalkzandsteen van categorie I waarvan de fabrikant een certificaat van pro-
ductcontrole (zie §2.1.4) kan voorleggen, uitgereikt door een onafhankelijke erkende instelling, 
worden over het algemeen van die beproevingen vrijgesteld. 

Tabel 2.2.2.5. Waarde voor de vormfactor δ 

Hoogte 
[mm] 

Kleinste horizontale afmeting in mm 

50 100 150 200 ≥ 250 

40 0,80 0,70 - - - 

50 0,85 0,75 0,70 - - 

65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 

150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 

200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
Tussenliggende waarden kunnen bekomen worden door lineaire interpolatie. 

De producent mag de genormaliseerde druksterkte verklaren door een druksterkteklasse te 
verklaren volgens de onderstaande tabel. Wanneer een sterkteklasse verklaard wordt, dan is 
de gemiddelde genormaliseerde druksterkte niet kleiner dan de in tabel 2.2.2.6 aangegeven 
waarde voor de sterkteklasse. 
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Tabel 2.2.2.6. Druksterkteklassen 

Druksterkteklasse Gegarandeerde genormaliseerde druksterkte fb [N/mm2] 

f 5 5,0 
f6 6,0 
f7 7,0 

f 7,5 7,5 
f8 8,0 

f 10 10,0 
f 12 12,0 
f 15 15,0 
f 20 20,0 
f 25 25,0 
f 28 28,0 
f 30 30,0 
f 35 35,0 
f 40 40,0 
f 45 45,0 
f 50 50,0 
f 60 60,0 
f 75 75,0 

Bijkomend verklaart de producent of de metselstenen van kalkzandsteen gerangschikt wor-
den onder categorie I of onder categorie II. 

Tevens moet de verklaring vervolledigd worden met het aangeven van de richting van de met-
selsteen van kalkzandsteen waarop de verklaring geldig is en op de soort proefstuk (de hele 
steen of een uitgesneden prisma), op de methode van berapen van de metselsteen van kalk-
zandsteen en op het al dan niet bestemd zijn voor het opvullen van de aanwezige holten. 

 Indeling in kwaliteitsklassen 

De metselstenen van kalkzandsteen kunnen ingedeeld worden in kwaliteitsklassen van de 
druksterkteklasse en volumemassaklasse waartoe ze behoren. 

Een kwaliteitsklasse wordt aangeduid door de benedengrens van de druksterkteklasse, ge-
volgd door de bovengrenswaarde van de volumemassaklasse: bv. 30/2,0. 

In tabel 2.2.2.7 wordt het gebied aangegeven van de aanvaardbare combinaties en de niet aan 
te raden combinaties van druksterkteklasse en volumemassaklasse. 
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Tabel 2.2.2.7. Combinaties kwaliteitsklassen 

N/mm2 

ρ 

5 7,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 

0,5              
0,6              
0,7              
0,8              
0,9              
1,0              
1,2              
1,4              
1,6              
1,8              
2,0              
2,2              
2,4              
2,6              
2,8              
3,0              
 Aanvaardbare combinaties  Niet aan te raden combinaties  

 Thermische eigenschappen 

Indien de metselstenen van kalkzandsteen worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen ge-
steld worden aangaande warmte-isolatie, moet de producent voldoende gegevens verstrek-
ken over de warmte-isolatie van de stenen. Hij doet dat met  

• een verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt, of 
• in variante: de verklaring van volumemassa en configuratie. 

 Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

De producent verklaart de λ10,droog,metselsteen, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de equivalente 
warmtegeleidbaarheid) van de metselsteen bij 10°C en in droge toestand. Tevens moet hij de 
wijze waarop de verklaring gebaseerd is, vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde 

• voor volle metselstenen: 
o methode S1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van “λ10,droog,met-

selsteen/nettovolumemassa in droge toestand”; 
o methode S2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettodensiteit en een relatie “λ10,droog,mat/nettovolu-
memassa” op basis van proeven; 

o methode S3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die metselste-
nen en mortel. 

• voor holle of geperforeerde metselstenen: 
o methode P1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op 

een statistische evaluatie van de nettodensiteit, een relatie 
“λ10,droog,mat/nettovolumemassa” op basis van proeven en gebruik makend 
van de tabelwaarden van NBN EN 1745, Annex B; 
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o methode P2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op 
een statistische evaluatie van de nettodensiteit, tabelwaarden van 
“λ10,droog,metselsteen/nettovolumemassa in droge toestand” en gebruik 
makend van de tabelwaarden van NBN EN 1745, Annex B; 

o methode P3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op 
een statistische evaluatie van de nettodensiteit, een relatie 
“λ10,droog,mat/nettovolumemassa” op basis van proeven en een aanvaarde 
berekeningsmethode (volgens NBN EN 1745, Annex D); 

o methode P4: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde gebaseerd op 
gebaseerd op een statistische evaluatie van de nettodensiteit, tabelwaarden 
van “λ10,droog,metselsteen/nettovolumemassa in droge toestand” en en een 
aanvaarde berekeningsmethode (volgens NBN EN 1745, Annex D); 

o methode P5: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op 
een statistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten 
van de thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die 
holle of geperforeerde metselstenen en mortel. 

In het kader van de CE-markering moet de producent de gemiddelde waarde verklaren, zijnde 
de λ10,droog,metselsteen -waarde. 

Volgens de EPB-regelgeving: Bijlage 3: “Transmissie referentie document” (in Wallonië: bijage 
7), geldt in België daarenboven de wettelijke verplichting om de λ10,droog,metselsteen (90/90)-
waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractielbovengrens met een betrouwbaar-
heidspeil van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is (zie hiervoor).  

Aanvullend kan de fabrikant eveneens de rekenwaarden λUi en λUe verklaren. ( STS 22-3: Met-
selwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische isolatie, Brandweerstanden 
en Luchtdichtheid). 

In het kader van een productcertificatie (zie §2.1.4) worden ook die eigenschappen nagezien. 

Via een systeemattest is het ook mogelijk de thermische prestatie van type wandelementen te 
verklaren. 

 Verklaring van volumemassa en configuratie 

Als variante is het de producent ook toegestaan om: 
• de configuratie van de metselsteen en; 
• de gemiddelde netto droge volumemassa en de 90 %-fractielwaarde met een be-

trouwbaarheid van 90 % (de 90/90-waarde) of de 50 %-fractielwaarde met een be-
trouwbaarheid van 90 % (de 50/90-waarde) mee te delen. 

De producent moet duidelijk het fractiel en de betrouwbaarheid van de verklaarde waarden 
aanduiden. 

De ontwerper moet in dat geval zelf de berekening van de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde 
en de λ10,droog,metselsteen (90/90)-waarde maken. Hiervoor wordt verwezen naar: 

• NBN EN 1745; 
• Transmissie Referentie Document. 

Die waarden kunnen aangewend worden voor de berekening van de U-waarde van wandele-
menten, in combinatie met de overeenkomstige waarde van de metselmortel volgens NBN B 
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62-002 (STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische isola-
tie, Brandweerstanden en Luchtdichtheid )  

 Vorstbestandheid 

Bij alle metselstenen van kalkzandsteen die gebruikt worden in omstandigheden met risico op 
vorst/dooicycli in vochtige omstandigheden, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk (al dan niet 
siermetselwerk – code A1, A2) en grondmetselwerk (code C), moet de producent de geschikt-
heid van metselstenen van kalksteen verklaren voor blootstelling aan bepaalde klimaatomge-
vingsvoorwaarden. 

De verklaring geschiedt door het vermelden van een klasse in overeenstemming met NBN EN 
771-18 volgens tabel 2.2.2.8. 

Tabel 2.2.2.8. Vorstbestandheidseisen 

Criteria F1 F2 
Aantal vorst/dooicycli ≥ 25 ≥ 50 
Beduidende visuele schade volgens een van de catego-
rieën in NBN EN 772-18:2011, § 7 

Geen schade Geen schade 

Vermindering van drukweerstand volgens 
NBN EN 772-18:2011, § 7 

≤ 20 % ≤ 20 % 

Waarbij: F1: gematigde klimaatomstandigheden; F2: strenge klimaatomstandigheden. 

Voor metselstenen met code A1 die bestemd zijn voor gebruik in sierbuitenmetselwerk geldt 
vorstbestandheidscategorie F2 en voor metselstenen met code A2 en C die bestemd zijn voor 
buitenmetselwerk en grondmetselwerk geldt de vorstbestandheidscategorie F1. 

 Wateropslorping 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de metselsteen op de markt gebracht wordt en 
in ieder geval voor metselstenen van kalkzandsteen die bestemd zijn voor aan het buitenkli-
maat blootgestelde bouwdelen, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk (al dan niet siermetsel-
werk – code A1, A2)) of grondmetselwerk (code C), verklaart de producent de maximale ge-
middelde wateropslorping door onderdompeling na (48 ± 0,5) uur die wordt uitgedrukt in % van 
de bruto droge volumemassa, afgerond op 0,1 %. 

De norm legt geen specifieke prestatie-eis op. Voor de betreffende soort metselstenen wordt 
de prestatie verklaard, maar de koper moet oordelen of de metselstenen op basis van de ver-
klaarde waarde van de wateropslorping geschikt zijn. 

 Vochtgedrag (of hygrometrische krimp en opzwelling) 

Het vochtgedrag van metselstelen van kalkzandsteen moet door de producent verklaard wor-
den voor de metselstenen die bestemd zijn voor gebruik in buiten- en grondmetselwerk code 
A1, A2, C). Indien dat het geval is moet de verklaarde waarde ≤ 0,45 mm/m. 

 Waterdampdiffusieweerstand 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de metselstenen van kalkzandsteen op de markt 
gebracht wordt en in ieder geval voor de metselstenen die bestemd zijn voor gebruik in bui-
tenbouwdelen, verstrekt de producent inlichtingen over de waterdampdoorlatendheid. Hij kan 
dat doen door beproeving volgens EN ISO 12572 of aan de hand van de tabelwaarden voor de 
waterdampdiffusiecoëfficiënt in EN 1745, zoals vermeld in onderstaande tabel. 
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De waterdampdiffusiecoëfficiënt µ is gedefinieerd als de factor die aangeeft hoeveel keer de 
waterdampdiffusieweerstand van een materiaal hoger is dan de waterdampdiffusieweerstand 
van een luchtlaag van dezelfde dikte. Om de waterdampdiffusieweerstand van twee materialen 
te vergelijken is het dus nodig de factor µ te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal 
om als uitkomst een waarde in meter te bekomen. Het waterdampdiffusiegedrag is verschil-
lend voor een waterdampdiffusie van buiten naar binnen (de lagere waarde) of van binnen naar 
buiten (droge periode, hogere waarde). 

Tabel 2.2.2.9. Waterdampdiffusiecoëfficiënt 

Droge volumemassa van het materiaal 
(netto droge volumemassa)  Kg/m3 

Waterdampdiffusiecoëfficiënt µ 

900 ≤ ρ ≤ 1.400 5/10 

1.500 ≤ ρ ≤ 2.400 5/25 
Noot: bij het toepassen van een verfsysteem op het metselwerk, moet men rekening houden met de waterdamp-
doorlaatbaarheid hiervan. Voor de waterdampdoorlaatbaarheid van verfsystemen verwijzen we naar de classificatie 
volgens NBN EN 1602-1 (bepaald volgens NBN EN ISO 7783-1 en NBN EN ISO 7783-2): 
• Klasse V1 (High)   : Sd < 0,14 m (waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V2 (Medium) : 0,14 m ≤ Sd < 1,4 = (niet waterdampdicht en niet waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V3 (Low)   : Sd > 1,4 m (waterdampdicht) 

 Brandreactie 

Voor metselstenen van kalkzandsteen die bestemd zijn voor gebruik in bouwdelen die aan 
brandeisen onderworpen zijn, verklaart de producent de brandreactieklasse van de metsel-
steen. Hij kan dat doen volgens de bepalingen van NBN EN 13501-1. Metselstenen die homo-
geen verdeelde organische stoffen bevatten in een massa- of volumeverhouding (de meest 
nadelige) van ≤ 0,1 %, mogen verklaard worden tot de brandreactieklasse A1 te behoren zon-
der verdere beproeving. 

 Afschuifhechtsterkte 

Indien de fabrikant de minimale hechtsterkte in combinatie met mortel verklaart, moet dat 
gebeuren in termen van de karakteristieke initiële schuifweerstand en de wijze waarop zijn 
verklaring gebaseerd is. Dat kan op basis van 

• proeven volgens NBN EN 1052-3; 
• tabelwaarden. 

 Verklaring op basis van tabelwaarden 

De karakteristieke initiële schuifweerstand in combinatie met mortel kan verklaard worden op 
basis van NBN EN 998-2 volgens de onderstaande tabel. 

Tabel 2.2.2.10. Hechtsterkte volgens NBN EN 998-2 

Metselstenen van kalkzand-
steen 

Mortel voor algemene toepassing 0,15 N/mm2 

Lijmmortel 0,30 N/mm2 

Noot: de ontwerper voor de berekening van het metselwerk en bij ontstentenis van gegevens met betrekking tot de 
afschuifhechtsterke eveneens gebruikmaken van de waarden van tabel 2.2.2.11 die ontleend zijn aan NBN EN 1996-
1-1. De tabelwaarden zijn opgemaakt in de verfonderstelling dat 
• geen hulpstoffen en toevoegsels gebruikt worden in de mortel, 
• of wordt aangetoond dat die hulpstoffen en toevoegsels geen afbreuk doen aan de hechtsterkte, bv. via aan-

vaarde productcertificatie (zie §2.1.4). 
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Tabel 2.2.2.11. Hechtsterkte volgens NBN EN 1996-1-1 

Metselstenen 
fvko (N/mm2) 

Mortel voor algemene toepassing met 
een gegeven sterkteklasse 

Lijmmortel Lichtgewichtmortel 

Kalkzandsteen 

M10-M20 0,20  
0,40 

 
0,15 M2,5-M9 0,15 

M1-M2 0,10 

 Verklaring op basis van proeven 

Ingeval de verklaring gebeurt op basis van beproevingen volgens NBN EN 1052-3 geeft de pro-
ducent tevens op voor welke types van metselstenen van kalkzandsteen en van mortel de ver-
klaring van toepassing is. 

 Gevaarlijke bestanddelen 

Indien er een nationale regelgeving voorhanden is aangaande “gevaarlijke bestanddelen”, 
moet de producent nazicht uitvoeren en verklaringen doen over vrijkomen van gevaarlijke be-
standdelen, of soms het gehalte aan gevaarlijke stoffen. 

Zolang er geen geharmoniseerde Europese proefnormen bestaan, moet het nazicht en de ver-
klaringen hierover gebeuren volgens de voorschriften van het land waar die producten op de 
markt gebracht worden. 

Noot1: Een informatieve database over de Europese en nationale voorschriften voor gevaarlijke 
stoffen is beschikbaar op de website http://ec.europa.eu/entreprise/construction/cpd-ds/. 
Noot2: In België is er momenteel (2018) nog geen nationale regelgeving. 

 Indeling in soorten metselwerk 

In België wordt regelmatig gebruikgemaakt van een indeling van de metselstenen van kalk-
zandsteen volgens de soorten metselwerk waarvoor zij bestemd zijn en een daarbij behorende 
code volgens de tabel 2.2.2.12. De soort metselwerk is bepalend voor de bijzondere prestatie-
eisen die aan de metselstenen gesteld worden. 

Tabel 2.2.2.12. Indeling in soorten metselwerk 

Code Soort metselsteen Bijzondere prestatie-eisen Beoogd metselwerk (1) 

Kenmerk 
A1 Sierbuitenmetselstenen 

(decoratief) 
uiterlijk 
vorstbestandheid 
waterdampdoorlatendheid 
wateropslorping(2) 

vochtgedrag 

Sierbuitenmetselwerk (3) 

A2 Buitenmetselstenen Buitenmetselwerk (3) 

B1 Sierzichtmetselstenen 
(decoratief) 

uiterlijk Sierzichtmetselwerk (4) 

B2 Zichtmetselstenen Zichtmetselwerk 
C Grondmetselstenen uiterlijk 

vochtgedrag 
vorstbestandheid 

Grondmetselwerk (3) 

D Andere metselstenen uiterlijk Ander metselwerk (4) 

(1) De omschrijving is in het voorkomend geval een combinatie van twee soorten metselwerk zoals die voorafgaand 
gedefinieerd zijn.  

http://ec.europa.eu/entreprise/construction/cpd-ds/
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(2) De norm legt geen specifieke prestatie-eis op voor de wateropslorping. Voor de betreffende soort metselstenen 
wordt de prestatie verklaard, maar de koper moet oordelen of de metselstenen op basis van de verklaarde waarde 
van wateropslorping geschikt zijn. Met de code A1 of A2 geeft de producent enkel aan dat hij de prestatie van dat 
kenmerk verklaart.  
(3) Onbeschermd blootgesteld aan de buitenklimaatsinvloeden (A1 en A2) of aan de grond (C ). 
(4) Niet blootgesteld aan buitenklimaatsinvloeden. 

 Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten) 

 Definitie 

Metselstenen die vervaardigd zijn met een mengsel van cement, granulaten en water en die 
hulpstoffen, toevoegsels, kleurstoffen en andere materialen kunnen bevatten die tijdens of na 
de verharding toegevoegd of aangebracht worden.  

 Grondstoffen 

De kenmerken van de gebruikte grondstoffen worden opgenomen in de documenten van de 
productiecontrole. Indien passende Europese normen beschikbaar zijn worden ze toegepast, 
uitgezonderd voor de eisen voor de korrelgrootte van de granulaten. Indien geen passende 
Europese normen beschikbaar zijn, beschrijft de producent de grondstoffen en houdt hij ge-
gevens bij met betrekking tot hun geschiktheid. 

 Productnormen 

De productnorm waaraan de betonmetselstenen moeten voldoen is de geharmoniseerde Eu-
ropese norm 
 NBN EN 771-3: Voorschriften voor metselstenen - Deel 3: Betonmetselstenen (ge-

wone en lichte granulaten) 

De norm bepaalt de kenmerken en prestatie-eisen van betonmetselstenen, vervaardigd met 
gewone of lichte granulaten of een combinatie van beide en hoofdzakelijk bestemd voor ge-
woon en al dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken. De 
betonmetselstenen zijn geschikt voor alle soorten muren, met inbegrip van volle muren, bui-
tenspouwbladen voor schoorstenen, spouwmuren, scheidingsmuren, keermuren en funde-
ringsmuren. Ze kunnen bescherming geven tegen brand en kunnen bijdragen tot thermische 
isolatie, akoestische isolatie en geluidsabsorptie. 

De norm is ook van toepassing op betonmetselstenen waarvan de vorm geen rechthoekig pa-
rallellepipedum is, meer bepaald op stenen met een speciale vorm en op hulpstukken. 

De norm definieert de prestaties over bijvoorbeeld sterkte, volumemassa en maatafwijkingen 
en voorziet in de beoordeling van de overeenkomstigheid van het product met de norm. De 
vereisten voor de CE-markering van producten die onder het toepassingsgebied van de norm 
vallen, zijn eveneens vermeld. 

De norm omvat geen meetmethode, tolerantie en vereisten voor spreiding in afmetingen, hoe-
ken en straalkenmerken van speciaal gevormde betonmetselstenen. 

De norm legt geen standaardformaten voor betonmetselstenen vast, noch standaardfabrica-
gematen of hoeken voor betonmetselstenen met een speciale vorm. Hij is niet van toepassing 
op verdiepingshoge panelen, noch op rookgangen van schoorstenen, noch op stenen bestemd 
voor vochtschermen. Hij is niet van toepassing op metselstenen waarvan de vlakken die aan 
brand kunnen blootgesteld zijn, bekleed zijn met een isolatiemateriaal.  
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 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de verklaarde waarden aan-
getoond moeten worden door verwijzing naar beproevingsnormen of aanverwante normen, 
worden ze hierna opgesomd.  

De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de publicatie van dat 
document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven verschijnen, wordt de lezer verzocht die te 
raadplegen. 

NBN EN 772-1: Metselsteenproeven – Deel 1: Bepaling van de druksterkte  
NBN EN 772-2: Metselsteenproeven – Deel 2: Bepalen van het holtegehalte van beton-
metselstenen (door afdruk op papier) 
NBN EN 772-6: Metselsteenproeven – Deel 6: Bepalen van de buigtreksterkte van beton-
metselstenen 
NBN EN 772-11: Metselsteenproeven – Deel 11: Bepaling van de capillaire waterabsorp-
tie van betonmetselstenen, metselstenen van kunststeen en natuursteen, alsook van de 
initiële waterabsorptie van metselbaksteen 
NBN EN 772-13: Metselsteenproeven - Deel 13: Bepalen van de schijnbare (bruto) en ab-
solute (netto) droge volumemassa van metselstenen (uitgezonderd natuursteen) 
NBN EN 772-14: Metselsteenproeven – Deel 14: Bepalen van het vochtgedrag van beton-
metselstenen en van metselstenen van kunststeen 
NBN EN 772-16: Metselsteenproeven – Deel 16: Bepalen van de afmetingen 
NBN EN 772-20+A1: Metselsteenproeven – Deel 20: Vlakheid van metselstenen 
NBN EN 1745: Metselwerk - Rekenwaarden voor warmteverliezen  
NBN EN 13501-1+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag  
NBN EN 1052-3+A1: Beproevingsmethoden: Aanvangsafschuifsterkte 
NBN EN ISO 12572: Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en bouwpro-
ducten - Bepaling van warmtedoorlatendheidseigenschappen 
NBN EN 998-2: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metsel-
mortel 
NBN EN 1996: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 

Deel 1-1 + AC – met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-1 ANB: Gemeenschappelijke 
regels voor constructies van gewapend en van ongewapend metselwerk  
Deel 1-2 - met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-2 ANB: Algemene regels – Ontwerp 
en berekening van constructies bij brand 
Deel 2 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-2 ANB: Ontwerp, materiaalkeuze 
en uitvoering van constructies van metselwerk 
Deel 3 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-3 ANB: Vereenvoudigde bereke-
ningsmethoden voor ongewapende constructies van metselwerk 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor betonmetselstenen die cou-
rant in gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voorwerp kunnen 
uitmaken van een productcertificatie(zie §2.1.4). De bedoelde voorschriften hebben zowel be-
trekking op de kenmerken van de betonmetselstenen zelf als op de zogenaamde systeemken-
merken, die de prestaties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of binnen een speci-
fieke systeemtechnologie. 
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De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde be-
palingen van NBN EN 771-3 en met de regels voor de CE-markering die op basis van die norm 
op de betonmetselstenen van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of aanvul-
lingen t.o.v. die norm waar nodig ten behoeve van het correcte en duurzame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een producent verklaard kunnen 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie* (zie §2.1.4). Kenmerken die onder de CE-markering vallen 
moeten volgens NBN EN 771-3, Bijlage ZA, Tabel ZA1 verklaard zijn om tot de productcertifi-
catie* (zie §2.1.4) van het product te kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid opgenomen worden in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie* (zie §2.1.4) op de markt worden ge-
bracht worden normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Indeling 

De Europese norm vermeldt geen indeling van betonmetselstenen. In België worden de be-
tonmetselstenen gecatalogeerd naar de volgende indelingen: 

• indeling naar de fabricagematen; 
• indeling naar de genormaliseerde druksterkte; 
• indeling naar de bruto (schijnbare) droge volumemassa; 
• indeling in kwaliteitsklassen; 
• indeling in soorten metselstenen volgens de soorten metselwerk; 
• indelingen in groepen voor berekend dragend metselwerk volgens NBN EN 1996-

1-1; 
• indelingen volgens het betrouwbaarheidspeil van de druksterkte. 

 Formaten 
 Indeling naar fabricagematen 

Naargelang de fabricagematen van de metselstenen standaard zijn of niet-standaard zijn wor-
den de betonmetselstenen ingedeeld in: 

• standaardbetonmetselstenen; 
• niet-standaardbetonmetselstenen . 

Elke standaardfabricagemaat is gelijk aan de overeenstemmende technische coördinatie-
maat, waarbij: 

• de lengte l conventioneel verminderd wordt met: 
o 10 mm in het geval van gewone mortelvoegen; 
o 2 mm voor gelijmde voegen waarvan de dikte begrepen is tussen 0,5 mm en 

3 mm. 

• de breedte w conventioneel verminderd wordt met: 
o 10 mm. 

• de hoogte h conventioneel verminderd wordt met: 
o 10 mm + D1, D2, of D3 in het geval van gewone mortelvoegen; 
o 2 mm + D4 voor gelijmde voegen waarvan de dikte begrepen is tussen 0,5 mm 

en 3 mm. 
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Waarbij D1, D2, D3 en D4 staan voor de toegelaten maatafwijking van de hoogte in meer vol-
gens tabel 2.2.3.2. 

De technische coördinatiematen van betonmetselstenen voldoen aan de uitdrukking: 

n x M / m 

waarbij: 
• M gelijk is aan 100 mm; 
• voor m de volgende waarden gelden: 

o voor de lengte l en de breedte w is m = 2; 
o voor de hoogte h ≤ 100 mm is m = 4 of 5; 
o voor de hoogte h > 100 mm is m = 2. 

• voor n (= een geheel getal) geen waarden opgelegd worden. 

Noot: voor de waarde van n moet rekening gehouden worden met het feit dat verdiepingshoge ele-
menten niet tot het toepassingsgebied van NBN EN 771-3 behoren en met de definitie van metsel-
werk: “Een samenstelling van metselstenen, gelegd in een bepaald patroon en samengevoegd 
met mortel”. 

Niet-standaardfabricagematen zijn die die niet overeenkomen met de hiervoor vermelde ken-
merken. 

 Afmetingen 

De fabricagematen, d.i. de afmetingen van de metselsteen, zoals de producent beoogt te pro-
duceren, moeten door de producent verklaard worden voor de lengte, de breedte en de hoogte, 
in die volgorde en uitgedrukt in millimeter (zie figuur 2.2.3.1.). De werkelijke maat (d.i. de maat 
zoals gemeten) moet hieraan voldoen, rekening houdend met de toegestane maatafwijking. 
Bijkomend mag de coördinatiemaat vermeld worden. 

Figuur 2.2.3.1. Afmetingen en oppervlakken 

 

1: lengte 
2: breedte 
3: hoogte 
4: legvlak 
5: strek 
6: kop 
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Tabel 2.2.3.1. Meest voorkomende formaten 

 
 
 Toegelaten maatafwijkingen 

De producent moet tevens verklaren tot welke maatafwijkingsklasse de betonmetselstenen 
behoren. De toegelaten maatafwijkingen van de verklaarde fabricagematen van de metselste-
nen met regelmatige vorm zijn in overeenstemming met onderstaande tabel. Het is de produ-
cent toegestaan strengere maatafwijkingen te verklaren voor een of meerdere afmetingen. Hij 
verklaart in ieder geval de maatafwijkingsklasse van de stenen. 
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Tabel 2.2.3.2. Maattoleranties 

Afmetingen Maatafwijkingsklassen voor betonmetselstenen (in mm) 
D1 D2 D3 D4 

Lengte +3 
-5 

+1 
-3 

+1 
-3 

+1 
-3 

Breedte +3 
-5 

+1 
-3 

+1 
-3 

+1 
-3 

Hoogte +3 
-5 

+2 
-2 

+1,5 
-1,5 

+1 
-1 

Toegelaten maatafwijkingen van metselstenen met bijzondere vorm en hulpstukken zijn ofwel 
zoals vermeld in tabel 1 ofwel zoals verklaard door de producent. 

Die toegelaten maatafwijkingen zijn niet van toepassing op afmetingen tussen oppervlakken 
van de betonmetselstenen die vervaardigd zijn om niet-vlak te zijn (zoals bv. gekliefde, gepijpt-
gekliefde, geborstelde, gegroefde of gestructureerde oppervlaktestructuur). Dat geldt trou-
wens voor iedere beoogde afwijking van de vlakheid die het bepalen van de afmetingen onmo-
gelijk, niet-reproduceerbaar of niet-representatief maakt. 

De maatafwijkingsgrenzen zijn waarden die aangewend kunnen worden om de geschiktheid 
van een type metselsteen voor het plaatsen met een bepaalde voegdikte en een bepaalde met-
seltechnologie te bepalen of om in het geval van gevelstenen het uitzicht te beïnvloeden. 

Betonmetselstenen die bedoeld zijn voor gebruik in metselwerk dat vervaardigd wordt met 
lijmmortel met een voegdikte die begrepen is tussen 0,5 mm en 3 mm behoren tot de maataf-
wijkingsklasse D4. Sierbuitenmetselstenen en sierzichtmetselstenen behoren minstens tot de 
maatafwijkingsklasse D3. Buitenmetselstenen en zichtmetselstenen behoren minstens tot de 
maatafwijkingsklasse D2 (zie §2.2.3.22: indeling in soorten metselstenen volgens de soorten 
metselwerk). 

Indien zicht- of buitenmetselstenen voorzien zijn van een zichtlaag en een onderlaag, wordt de 
minimumdikte van de zichtlaag verklaard door de producent met dien verstande dat ze niet 
kleiner is dan de grootste van de volgende waarden: 

• 4 mm; 
• 1,5 maal de grootste nominale korreldiameter van de granulaten van de zichtlaag. 

Noot: De dikte van de zichtlaag wordt nagegaan aan de legvlakken en de koppen van de metselste-
nen waarvan de fabricagematen worden nagegaan. Met geïsoleerde, in de zichtlaag indringende 
granulaatkorrels van de onderlaag wordt bij het nazicht geen rekening gehouden. 

 Vlakheid en rechtheid van de oppervlakken 

Wanneer betonmetselstenen gebruikt worden voor metselwerk waaraan eisen gesteld wor-
den aan de vlakheid van de legvlakken en in ieder geval wanneer de betonmetselstenen in 
maatafwijkingsklasse D4 verklaard worden voor gebruik met lijmmortel tussen 0,5 mm en 
3 mm, mag de afwijking van de vlakheid van de legvlakken niet hoger zijn dan de verklaarde 
waarde.  

Indien een strak uiterlijk van het sier- en zichtmetselwerk met betonmetselstenen vereist is, 
worden bovenstaande kenmerken aangevuld met de eisen aangaande de vlakheid en de recht-
heid van de oppervlakken. De gemiddelde maximumafwijking “e” mag niet groter zijn dan de 
grootste van de volgende waarden: 0,1�𝑙𝑙𝑑𝑑 of 2 mm, waarbij d de lengte is van de diagonaal 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

69 

van het oppervlak van het element dat plat is verklaard op basis van de werkelijke afmetingen 
van het element. 

Figuur 2.2.3.2. Afwijking vlakheid en rechtheid van de oppervlakken 

 

Max  0,1�𝑙𝑙𝑑𝑑 of 2 mm. 
d = diagonaal van het beschouwde vlak 

 

 Vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

Indien een strak uiterlijk van het metselwerk met betonmetselstenen vereist is of in het geval 
dat betonmetselstenen verklaard worden in maatafwijkingsklasse D4 voor metselwerk met 
gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm, worden de kenmerken van de afmetingen aangevuld 
met eisen over de evenwijdigheid van de legvlakken onderling. De producent verklaart de 
maximumafwijking van de vlakevenwijdigheid van de legvlakken. Voor betonmetselstenen van 
maatafwijkingsklasse D3 bedraagt de maximumafwijking 2 mm en voor betonmetselstenen 
met maatafwijkingsklasse D4 bedraagt de maximumafwijking 1,5 mm. 

Figuur 2.2.3.3. Afwijking vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

 

H max – H min ≤ de verklaarde waarde 
en  
≤ 2,0 mm voor betonmetselstenen 
klasse D3 
≤ 1,5 mm voor betonmetselstenen 
klasse D4 

 Uitzichtkenmerken 

De esthetische eigenschappen zoals kleur, materiaalstructuur en oppervlaktestructuur van 
betonmetselstenen die bestemd zijn voor sier- en zichtmetselwerk (binnen en buiten) en de 
toelaatbare afwijkingen hiervan, moeten het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen 
de koper en de verkoper. Zij moeten vooraf overeengekomen worden tussen de partijen op 
basis van door de producent voorgelegde monsters. Die monsters zijn representatief voor de 
mogelijke variaties van voormelde kenmerken. De overeenstemming van het uiterlijk van voor 
sier- en zichtmetselwerk bestemde betonmetselstenen wordt nagegaan door vergelijking met 
het voorgelegde monster, uitgevoerd op een afstand van 3 m in gewoon daglicht. De overeen-
stemming wordt vastgelegd alvorens stenen verwerkt worden. 
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De kleur, materiaalstructuur en oppervlaktestructuur van betonmetselstenen kunnen be-
schreven worden zoals hierna aangegeven:  

• kleur: de kleur van de betonmetselstenen kan aangevuld worden met een aandui-
ding naar 
o de kleurtoon: helder of donker, 
o de kleurschakering: egaal of genuanceerd. 

Noot: Door schommelingen in de kenmerken van de grondstoffen en door de weersinvloeden bij de 
verharding kunnen lichte, doch onvermijdelijke kleurverschillen tussen betonmetselstenen van ver-
schillende leveringen optreden. Daarom wordt aanbevolen de betonmetselstenen van opeenvol-
gende leveringen door elkaar te mengen alvorens te metselen (zie  STS 22-4: Metsel werk voor 
laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk). 

• oppervlaktetextuur: de volgende aanduidingen worden onderscheiden voor de op-
pervlaktetextuur van een betonmetselsteen naar gelang van de gekozen betonsa-
menstelling: 
o effen: oppervlak met een gesloten textuur waarbij de ruimte tussen de granu-

laten volledig met mortel gevuld zijn; de oppervlakkige holten zijn gelijkmatig 
over het oppervlak verdeeld; 

o fijnkorrelig: oppervlak met bijna gesloten textuur, gekenmerkt door een kor-
relmaat van de fijne granulaten en door de gelijkmatig tussen die granulaten 
verdeelde holten; 

o grofkorrelig: oppervlak met halfopen textuur, gekenmerkt door de korrelmaat 
van de grove granulaten en door de gelijkmatig tussen die granulaten ver-
deelde holten; 

o gekit: oppervlak met open textuur waarbij de grove granulaten puntvormig aan 
elkaar gekit zijn met een minimum aan mortel en de holten bijna de volledige 
ruimte tussen de granulaten innemen. 

• oppervlaktestructuur: de volgende aanduidingen van oppervlaktestructuur van 
betonmetselstenen worden onderscheiden naargelang van hun bijzondere, al dan 
niet mechanische behandeling tijdens of na vervaardiging: vlak, gekliefd, gepijpt-
gekliefd, gegroefd, geborsteld, gestructureerd, enz.. Deze opsomming is niet be-
perkend. 
Indien geen speciale vereisten zijn opgelegd aan de oppervlaktetextuur en de be-
tonstructuur, hebben de betonmetselstenen een homogene, al dan niet gesloten 
betonstructuur en een eenvormige oppervlaktetextuur. 

Beschadigingen 
De toegelaten onvolkomenheden bij levering worden hierna beschreven en zijn te respec-
teren. 

Het aantal beschadigde betonmetselstenen mag de 2 % van de totale beschouwde hoeveelheid 
niet overschrijden. 

Worden als beschadiging beschouwd:  

• elke gebroken betonmetselsteen; 
• elke zichtmetselsteen (code A1, B1, B2) met een door constructielatten in de mal 

veroorzaakte inkeping in het kopse vlak, waarvan de hoogte groter is dan 10 mm;  
• elke zichtmetselsteen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte in-

keping in de strek;  
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• elke betonmetselsteen waarvan minstens een vlak een scheur vertoont met een 
lengte van meer dan 40 mm en een breedte van meer dan 0,2 mm; 

• elke zichtmetselsteen (code A1, B1, B2) waarvan minstens een zichtvlak een 
scheur vertoont met een lengte van meer dan 10 mm en een breedte van meer 
dan 0,2 mm; 

• elke betonmetselsteen waarvan het totale volume van de rand- of hoekschade 
meer bedraagt dan 5 % van het volume van de metselsteen. Het volume wordt be-
paald door het product p.q.r (zie figuur 2.2.3.5) en wordt uitgedrukt op 1 % nauw-
keurig; 

• elke zicht- en buitenmetselsteen (code A1, A2, B1, B2) waarvan de totale opper-
vlakte van de rand- of hoekschade in een zichtvlak meer bedraagt van 1 % van de 
oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte van ten minste een rand- 
of hoekschade meer dan 200 mm² bedraagt. De oppervlakte wordt bepaald door 
het product van twee afmetingen p, q of r, naargelang van het geval (zie figuur 
2.2.3.5). De beschadigde totale oppervlakte van de zichtvlakken wordt uitgedrukt 
op 0,2 % nauwkeurig; 

• elke zicht- en siermetselsteen (code A1, B1, B2) waarvan de totale oppervlakte 
van de beschadiging in het zichtoppervlak (met uitzondering van randen en hoe-
ken) meer bedraagt dan 100 mm2. De oppervlakte wordt bepaald door het product 
p.q (zie figuur 2.2.3.4). De beschadigde totale oppervlakte van de zichtvlakken 
wordt uitgedrukt op 0,2 % nauwkeurig. 

Figuur 2.2.3.4. Oppervlaktebeschadigingen 

 

Figuur 2.2.3.5. Rand- en hoekschade 

 
Noot: Het volume van de metselstenen en de oppervlakte van de zichtvlakken wordt berekend uitgaande van de 
individuele uitwendige afmetingen. Alle afmetingen worden bepaald tot op 1 mm nauwkeurig. 
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 Algemene geometrische kenmerken 

De algemene geometrische kenmerken hebben als doel de geometrie te beschrijven ten be-
hoeve van de stabiliteitsberekeningen en de brandwerendheid en ten behoeve van bepaalde 
systeemprestaties (luchtdoorlatendheid, thermische weerstand, …). 

Het betreft de vormkenmerken, de dikte van de buitenwanden, de dikte van de tussenwanden 
en de afmetingen van de handgrepen (grijpgaten). 

De algemene geometrische kenmerken bevatten, indien relevant, een of meerdere kenmer-
ken uit volgende lijst: 

• de vorm en de voorzieningen, inclusief de richting van eender welke gevormde 
holte (indien nodig met een tekening of illustratie) (nodig voor de groepsindeling 
volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling 
van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de ther-
mische waarden); 

• het volume van alle gevormde holten als een percentage van de lengte x breedte x 
hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-
1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische iso-
latie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• het volume van de grootste van eender welke gevormde holten als een percentage 
van de lengte x breedte x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsinde-
ling volgens NBN EN 1996-1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-) en voor de 
bepaling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden; 

• het volume van de handgrepen (grijpgaten) als een percentage van de lengte x 
breedte x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN 
EN 1996-1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-) en voor de bepaling van de 
akoestische isolatie tegen luchtgeluiden; 

• de dikte van de buitenwanden (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waar-
den); 

• de dikte van de tussenwanden (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waar-
den); 

• de samengestelde dikte van de tussen- en buitenwanden van strek tot strek als 
een percentage van de breedte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling 
volgens NBN EN 1996-1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-) en voor de bepa-
ling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden; 

• de samengestelde dikte van de tussen- en buitenwanden van kop tot kop als een 
percentage van de lengte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling vol-
gens NBN EN 1996-1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van 
de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische 
waarden); 

• de oppervlakte van de holten in een legvlak als een percentage van de lengte x 
breedte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-
1-1&1-2 -stabiliteit en brandweerstand-, voor de bepaling van de akoestische iso-
latie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden). 
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Het totaal volume van de deuken is niet groter dan 20 % van het globaal volume van de met-
selsteen, d.i. de lengte x breedte x hoogte. 

De opgegeven eisen voor de vorm en eventuele voorzieningen hebben gewoonlijk betrekking 
op regelmatig gevormde metselstenen maar zijn niet noodzakelijk van toepassing op de op-
pervlakken of randen van metselstenen met bijzondere vorm of op hulpstukken. 

Betonmetselstenen kunnen voorzien worden van uitsparingen of voorzieningen voor ineenvoe-
ging en van scherpe, afgeronde of afgeschuinde randen.  

Elke verklaarde waarde moet worden gegeven als een boven- of ondergrens of als een bereik 
van waarden. 

Bij beproeving bevindt de gemiddelde waarde, afgeleid uit de afmetingen van het proefstuk 
zich binnen het bereik of binnen de verklaarde waarde. 

De producent kan in plaats van de algemene geometrische kenmerken de groepindeling vol-
gens NBN EN 1996-1-1 en de thermische geleidbaarheid van de metselsteen verklaren vol-
gens NBN EN 1745 (zie hierna). 

De verwijzing naar de groepen volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB gebeurt volgens de indeling 
in tabel 2.2.3.3. opgenomen. 
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Tabel 2.2.3.3. Groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 

 Groep 1 Groep 2 
Verticale gaten 

Groep 3 
Verticale gaten 

Groep 4 
Horizontale ga-

ten 
Totaal volume van de 
holten (% van het 
brutovolume) (1) 

≤ 25 % > 25 % ≤ 60 % > 25 % ≤ 70 % > 25 % ≤ 50 % 

Volume van iedere 
holte (1) 

≤ 12,5 % Elk van meerdere 
holten ≤ 30 % 

Grijpgaten tot een 
totaal van max 

30 % 

Elk van meer-
dere holten 

 ≤ 30 % 
Grijpgaten tot 
een totaal van 

max 30 % 

Elk van meer-
dere holten 

 ≤ 25 % 
 

Dikte van tussen- en 
buitenwanden (2) 

geen eis tussenwanden 
≥ 15 mm 

buitenwanden 
≥ 18 mm 

tussenwanden 
≥ 15 mm 

buitenwanden 
≥ 15 mm 

tussenwanden 
≥ 20 mm 

buitenwanden 
≥ 20 mm 

Samengestelde dikte 
(3) 

geen eis ≥ 18 ≥ 15 ≥ 45 

(1) Het brutovolume wordt berekend aan de hand van de fabricagematen.  
(2) In het geval van conische of celvormige gaten moet de gemiddelde waarde van de dikte van de wanden gebruikt 
worden.  
(3) De samengestelde dikte is de kleinst mogelijke som van de dikten van de buiten- en tussenwanden, horizontaal 
gemeten over de volledige doorsnede die loodrecht staat op het buitenvlak van de wand. 

Indien niet aan alle voorwaarden voor de indeling in een welbepaalde groep voldaan is, moet 
voor het berekenen van de sterkte van het dragend metselwerk volgens NBN EN 1996-1-1 en 
de nationale bijlage ANB door de producent voor de betreffende betonmetselsteen de karak-
teristieke druksterkte van het metselwerk bepaald worden door beproeving op metselwerk 
volgens NBN EN 1052-1. Hierbij moet de metselmortel beschreven zijn waarmee de beproe-
vingen uitgevoerd werden of waarmee de tabel opgesteld werd. 

 Bruto (schijnbare) droge volumemassa en netto (absolute) droge volume-
massa 

 Bruto droge volumemassa 

Deze kenmerken worden aangewend bij de bepaling van de gebruiksgeschiktheid in het kader 
van:  

• stabiliteitsberekeningen (massa van de wanden); 
• akoestische berekeningen; 
• brandwerendheid; 
• thermische isolatie. 

Ze moeten daarom door de producent verklaard worden.  

De droge volumemassa van de metselstenen wordt door de producent verklaard, in kg/m³. 
Bijkomend kan de producent de minimale en maximale individuele waarde voor de bruto droge 
volumemassa verklaren. De gemiddelde waarden van de beproefde monsters wijken niet 
meer dan ±10 % af van de verklaarde waarden. De producent mag kleinere afwijkingen ver-
klaren. Aanvullend mag hij ook verwijzen naar de bruto droge volumemassaklasse volgens 
tabel 2.2.3.4.  
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Tabel 2.2.3.4. Bruto droge volumemassaklassen 

Bruto droge volumemassaklasse Maximale of minimale droge volumemassa 
 (kg/m3) 

ρ 0,6        ρ ≤   600  
ρ 0,7  600 < ρ ≤   700 
ρ 0,8  700 < ρ ≤   800 
ρ 0,9  800 < ρ ≤   900 
ρ 1,0  900 < ρ ≤ 1.000 
ρ 1,2 1.000 < ρ ≤ 1.200 
ρ 1,4 1.200 < ρ ≤ 1.400 
ρ 1,6 1.400 < ρ ≤ 1.600 
ρ 1,9 1.600 < ρ ≤ 1.900 
ρ 2,2 1.900 < ρ ≤ 2.200 

ρ 2,2+ 2.200 < ρ ………. 

 Netto droge volumemassa 

Indien toepasselijk voor het beoogde gebruik verklaart de producent de netto droge volume-
massa. De gemiddelde waarden van de beproefde monsters wijken niet meer dan 10 % af van 
de verklaarde waarden. Kleinere afwijkingen mogen worden verklaard. 

Bijkomend mag de producent de minimale en maximale individuele waarde van de netto droge 
volumemassa verklaren.  

 Druksterkte 

De verklaring van de druksterkte van metselstenen van categorie I is verplicht. De te verklaren 
waarde is: 

• ofwel de karakteristieke druksterkte (5 %-fractiel),fc, van de betonmetselsteen;  
• ofwel de gemiddelde druksterkte (50 %-fractiel),fmean, van de betonmetselsteen. 

Indien toepasselijk, d.i. indien de metselstenen geschikt verklaard worden voor gebruik in be-
rekend dragend metselwerk volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB of NBN EN 1996-3 + ANB, moet 
de producent tevens de genormaliseerde gemiddelde druksterkte verklaren. 

De genormaliseerde gemiddelde druksterkte wordt bekomen door de gemiddelde druksterkte 
van de betonmetselsteen te vermenigvuldigen met de vormfactor δ (zie tabel 2.2.3.5 hierna): 

fb = fmean x δ 

De genormaliseerde druksterkte is de gemiddelde druksterkte van de betonmetselsteen, her-
leid naar een eenheidsformaat van 100 mm x 100 mm in luchtdroge toestand. 

Indien de producent de karakteristieke druksterkte fc verklaart, kan hij conventioneel een om-
zetting te doen van de karakteristieke druksterkte van de betonmetselsteen naar de gemid-
delde druksterkte fmean op basis van NBN EN 1996-1-1, 3.1.2-(2) en een gemiddelde variantie-
coëfficiënt van 8 % aan de hand van volgende omrekeningsformule: 

fmean = fc x 1,18 

Producenten die over een certificaat beschikken van hun FPC-systeem (eigen productiecon-
trolesysteem), uitgereikt door een erkende instantie, “Notified Body” (= CE AVCP 2+), brengen 
betonmetselstenen op de markt van categorie I (zie ook Hoofdstuk 2.1 Algemeen). Dat houdt 
in dat de drukweerstand verklaard wordt met een betrouwbaarheid van 95 %. 
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Producenten die metselstenen op de markt brengen onder CE AVCP 4 (enkel eigen verklaring 
van de producent) brengen betonmetselstenen op de markt van categorie II. Hiervoor wordt in 
de normen geen betrouwbaarheidsniveau van de verklaring van druksterkte bepaald.  

In het geval van berekend dragend metselwerk is het aan te raden de overeenkomstigheid van 
de druksterkte van de geleverde betonmetselstenen na te gaan door beproeving van volgens 
bijlage A van de Europese norm bemonsterde metselstenen vooraleer de metselstenen te ver-
werken. Hierbij moet in acht genomen worden dat elk individueel resultaat hoger moet zijn 
dan 80 % van de verklaarde gemiddelde waarde en dat de variatiecoëfficiënt ≤ 25 % moet zijn. 
Indien de variatiecoëfficiënt groter is dan 25 % moet dat afzonderlijk vermeld worden om de 
gebruiker op de hoogte te stellen dat de karakteristieke druksterkte van de muur bepaald 
moet worden door beproevingen op muurtjes volgens NBN EN 1052-1. 

Betonmetselstenen van categorie I, waarvan de producent een certificaat van productcontrole 
(zie §2.1.4) kan voorleggen, uitgereikt door een onafhankelijke erkende instelling, worden over 
het algemeen van die beproevingen vrijgesteld. 

Tabel 2.2.3.5. Waarde voor de vormfactor δ 

Hoogte [mm] 
Kleinste horizontale afmeting  (mm) 

50 100 150 200 ≥ 250 
40 0,80 0,70 - - - 
50 0,85 0,75 0,70 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

Tussenliggende waarden kunnen bekomen worden door lineaire interpolatie. 

De producent mag de genormaliseerde druksterkte verklaren door een druksterkteklasse te 
verklaren volgens onderstaande tabel 2.2.3.6.  

Tabel 2.2.3.6. Druksterkteklassen 
Druksterkteklasse Gegarandeerde genormaliseerde gemiddelde druksterkte  N/mm2 

f 40 fbm ≥ 40 
f 35 fbm ≥ 35 
f 30 fbm ≥ 30 
f 25 fbm ≥ 25 
f 20 fbm ≥ 20 
f 15  fbm ≥ 15 
f 12 fbm ≥ 12 
f 10 fbm ≥ 10 
f 8 fbm ≥ 8 
f 7 fbm ≥ 7 
f 6 fbm ≥ 6 
f 5 fbm ≥ 5 
f 4 fbm ≥ 4 
f 3 fbm ≥ 3 
f 2 fbm ≥ 2 

Bijkomend verklaart de producent of de betonmetselstenen gerangschikt worden onder cate-
gorie I of onder categorie II. 
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Tevens moet de verklaring vervolledigd worden met de vermelding van de richting van de be-
tonmetselstenen zoals ze beproefd worden en desgevallend met de holten die bestemd zijn 
om volledig met mortel opgevuld te worden. Daarbij moet hij de methode van bewaring en de 
voorbereiding van de oppervlakken vermelden. De verklaarde waarde is die die omgezet is 
naar luchtdroge omstandigheden. 

 Indeling in kwaliteitsklassen 

De betonmetselstenen worden onderscheiden in kwaliteitsklassen volgens de combinatie van 
de druksterkteklasse en van de volumemassaklasse waartoe ze behoren. Een kwaliteitsklasse 
wordt aangeduid door de benedengrenswaarde van de druksterkteklasse, gevolgd door de bo-
vengrenswaarde van de volumemassaklasse in het geval van de klassen ρ 0,6 tot en met ρ 2,2 
of door de benedengrenswaarde van de volumemassaklasse ρ 2,2+. 

De standaardkwaliteitsklassen van de betonmetselstenen en hun aanduiding worden gegeven 
in tabel 2.2.3.7. 

Tabel 2.2.3.7. Standaardkwaliteitsklassen 
Aanduiding f-klasse ρ-klasse 

2 / 0,8 f 2 ρ 0,8 
3 / 1,0 f 3 ρ 1,0 
4 / 1,2 f 4 ρ 1,2 
5 / 1,4 f 5 ρ 1,4 
6 / 1,6 f 6 ρ 1,6 
8 / 1,9 f 8 ρ 1,9 
10 / 2,2 f 10 ρ 2,2 

15 / 2,2 + f 15   ρ 2,2 + 

In tabel 2.2.3.8. wordt het gebied vermeld van de aanvaardbare combinaties en de niet-toege-
laten combinaties van de druksterkteklasse en de volumemassaklasse. 

De in het groen aangeduide combinaties worden beschouwd als de standaardkwaliteitsklas-
sen. De in het wit aangeduide combinaties zijn toegelaten. Er moet echter worden nagegaan 
of ze beschikbaar zijn op de markt. 

Tabel 2.2.3.8. Toegelaten en niet-toegelaten combinaties kwaliteitsklassen 
N/mm2 

ρ 

2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 35 40 

0,6              
0,7              
0,8              
0,9              
1,0              
1,2              
1,4              
1,6              
1,9              
2,2              
2,2+              

 Standaardkwaliteitsklassen  Toegelaten combinaties  Niet-toegelaten combinaties 
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 Thermische kenmerken 

Indien de metselstenen worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld worden aan-
gaande warmte-isolatie, moet de producent voldoende gegevens verstrekken aangaande de 
warmte-isolatie van de stenen. Hij doet dat met:  

• een verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt; 
• of, alternatief: een verklaring van volumemassa en configuratie. 

 Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

De producent verklaart de λ10,droog,metselsteen, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de equiva-
lente warmtegeleidbaarheid) van de metselsteen bij 10°C en in droge toestand. Tevens moet 
hij de wijze waarop de verklaring gebaseerd is vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde: 

• voor volle metselstenen: 
o methode S1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van “λ10,droog,met-

selsteen/nettovolumemassa in droge toestand”;  
o methode S2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettodensiteit en een relatie “λ10,droog,mat/nettovolu-
memassa” op basis van proeven; 

o methode S3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die metselste-
nen en mortel. 

• voor holle of geperforeerde metselstenen: 
o methode P1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettodensiteit, een relatie “λ10,droog,mat/nettovolume-
massa” op basis van proeven en gebruik makend van de tabelwaarden van 
NBN EN 1745, Annex B; 

o methode P2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit, tabelwaarden van “λ10,droog,metsel-

steen/nettovolumemassa in droge toestand” en gebruik makend van de tabel-
waarden van NBN EN 1745, Annex B; 

o methode P3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit, een relatie “λ10,droog,mat/nettovolume-
massa” op basis van proeven en een aanvaarde berekeningsmethode (volgens 
NBN EN 1745, Annex D); 

o methode P4: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde gebaseerd op gebaseerd 
op een statistische evaluatie van de nettodensiteit, tabelwaarden van 
“λ10,droog,metselsteen/nettovolumemassa in droge toestand” en een aanvaarde be-
rekeningsmethode (volgens NBN EN 1745, Annex D); 

o methode P5: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die holle of ge-
perforeerde metselstenen en mortel. 

In het kader van de CE-markering moet de producent de gemiddelde waarde verklaren, zijnde 
de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde. 
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Volgens de EPB-regelgeving: Bijlage 3:”Transmissie referentie document”  (in Walonië: bijage 
7), geldt in België daarenboven de wettelijke verplichting om de λD = λ10,droog,metselsteen (90/90)-
waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractie bovengrens met een betrouwbaar-
heidspeil van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is. 

Aanvullend kan de producent eveneens de rekenwaarden λUi en λUe verklaren (zie STS 22-3: 
Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische isolatie, Brandweer-
standen en Luchtdichtheid ). 

In het kader van een productcertificatie (zie §2.4.1) worden ook die kenmerken nagezien. 

Via een systeemattest is het ook mogelijk de thermische prestatie van het type wandelementen 
te verklaren. 

 Verklaring van volumemassa en configuratie 

Als variante is het de producent ook toegestaan om: 
• de vormkenmerken van de metselsteen en; 
• de gemiddelde netto droge volumemassa of de gemiddelde bruto droge volume-

massa en de 90 %-fractielwaarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 90/90-
waarde) of de 50 %-fractielwaarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 50/90-
waarde) te vermelden. 

De producent moet duidelijk het fractiel en de betrouwbaarheid van de verklaarde waarden 
aanduiden. 

De ontwerper moet in dat geval zelf de berekening van de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde 
en de λ10,droog,metselsteen (90/90)-waarde maken. Hiervoor wordt verwezen naar: 

• NBN EN 1745; 
• Transmissie Referentie Document. 

Die waarden kunnen aangewend worden voor de berekening van de U-waarde van de wand-
elementen, in combinatie met de overeenkomstige waarde van de metselmortel volgens NBN 
B 62-002 (zie STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische 
isolatie, Brandweerstanden en Luchtdichtheid ). 

 Vorstbestandheid 

Voor alle betonmetselstenen die gebruikt worden in metselwerk met risico op vorst-dooi-cycli 
in vochtige omstandigheden, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk (al dan niet siermetselwerk 
– code A1, A2) en grondmetselwerk (code C) moet de producent de geschiktheid verklaren voor 
blootstelling aan bepaalde weersomgevingsvoorwaarden. 

Om de verklaring te uniformiseren is momenteel een Europese proefmethode in ontwikkeling.  

De vorstbestandheid van de betonmetselstenen wordt daarom verklaard in overeenkomstig-
heid met de plaatselijke regelgeving, zijnde in België NBN B 15-231. Zij vertonen na beproeving 
volgens de voormelde norm geen zichtbare beschadigingen onder de vorm van scheuren, af-
brokkelingen of afschilferingen van het beton. 

 Wateropslorping door capillariteit 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de metselsteen op de markt gebracht wordt en 
in ieder geval voor betonmetselstenen die bestemd zijn voor aan het buitenklimaat blootge-
stelde bouwdelen, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk (al dan niet siermetselwerk), verklaart 
de producent in g/m2s de maximale wateropslorping door capillariteit van het blootgestelde 
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zijvlak van de metselsteen. De opzuigperiode bedraagt 10 ± 0,2 minuten, waarbij het blootge-
stelde zijvlak wordt ondergedompeld tot (5 ± 1) mm water. 

De wateropslorping door capillariteit van betonmetselstenen met code A1 en A2 die bestemd 
zijn voor gebruik in buitenmetselwerk (zie tabel 2.2.3.13) is bij voorkeur in overeenstemming 
met de gegevens in tabel 2.2.3.9. 

Tabel 2.2.3.9. Indeling wateropslorping door capillariteit 

Code Soort metselsteen Eis 

A1 Sierbuitenmetselsteen ≤ 6,0 g/m2s 

A2 buitenmetselsteen ≤ 8,0 g/m2s 

 Vochtgedrag (of hygrometrische krimp en zwel) 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de betonmetselstenen op de markt gebracht 
worden en in ieder geval voor metselstenen die bestemd zijn voor gebruik in bouwdelen waar-
aan structurele eisen gesteld worden moet het vochtgedrag van betonmetselstenen door de 
producent verklaard worden (hygrometrische krimp en zwel). 

Bovendien mag voor metselstenen die bestemd zijn voor gebruik in buiten- en grondmetsel-
werk (code A1, A2, C))de waarde van  hygrometrische krimp en zwel van  0,45 mm/m niet over-
schrijden. 

 Waterdampdiffusieweerstand 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de betonmetselstenen op de markt gebracht 
worden en in ieder geval voor metselstenen die bestemd zijn voor gebruik in buitenbouwdelen, 
verstrekt de producent inlichtingen over de waterdampdoorlatendheid door middel van de ta-
belwaarden voor de waterdampdiffusiecoëfficiënt in NBN EN 1745 of door bepaling volgens 
NBN EN ISO 12572. 

De waterdampdiffusiecoëfficiënt µ is gedefinieerd als de factor die aangeeft hoeveel keer de 
waterdampdiffusieweerstand van een materiaal hoger is dan de waterdampdiffusieweerstand 
van een luchtlaag van dezelfde dikte. Om de waterdampdiffusieweerstand van twee materialen 
te vergelijken is het dus nodig de factor µ te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal 
om als uitkomst een waarde in meter te bekomen. Het waterdampdiffusiegedrag is verschil-
lend voor een waterdampdiffusie van buiten naar binnen (de lagere waarde) of van binnen naar 
buiten (droge periode, hogere waarde). 

Tabel 2.2.3.10. Waterdampdiffusiecoëfficiënt 
droge volumemassa van het materiaal 

(netto droge volumemassa) 
Waterdampdiffusieweerstandscoëfficiënt 

Kg/m3 µ 
400 ≤ ρ ≤ 2.100 5/15 

ρ = 2.200 30/100 
2.300 ≤ ρ 50/150 

Noot: bij het toepassen van een verfsysteem op het metselwerk, moet men rekening houden met de waterdamp-
doorlaatbaarheid hiervan. Voor de waterdampdoorlaatbaarheid van verfsystemen verwijzen we naar de classificatie 
volgens NBN EN 1602-1 (bepaald volgens NBN EN ISO 7783-1 en NBN EN ISO 7783-2): 
• Klasse V1 (High)   : Sd < 0,14 m (waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V2 (Medium) : 0,14 m ≤ Sd < 1,4 = (niet waterdampdicht en niet waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V3 (Low)   : Sd > 1,4 m (waterdampdicht) 
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 Brandreactie 

Voor betonmetselstenen die bestemd zijn voor gebruik in bouwdelen die aan brandeisen on-
derworpen zijn, verklaart de producent de brandreactieklasse van de metselsteen. Hij kan dat 
doen volgens de bepalingen van NBN EN 13501-1.  

Betonmetselstenen die homogeen verdeelde organische stoffen bevatten in een massa- of vo-
lumeverhouding (de meest nadelige) van maximaal 1,0 %, mogen verklaard worden tot de 
brandreactieklasse A1 te behoren zonder verdere beproeving. 

Betonmetselstenen die homogeen verdeelde organische stoffen bevatten in een massa- of vo-
lumeverhouding (de meest nadelige) van meer dan  1,0 %,, moeten beproefd worden volgens 
NBN EN 13501-1 en de van toepassing zijnde brandreactieklasse moet worden gedeclareerd. 

Informatie aangaande de brandreactie van bijkomende isolatiematerialen moet gegeven wor-
den op basis van de Europese normen zoals verklaard door de producent van de isolatiemate-
rialen en de van toepassing zijnde brandreactieklasse moet worden gedeclareerd   

 Afschuifhechtsterkte 

Indien de fabrikant de minimale hechtsterkte in combinatie met mortel verklaart, moet dat 
gebeuren in termen van de karakteristieke initiële schuifweerstand en de wijze waarop zijn 
verklaring gebaseerd is. Dat kan op basis van: 

• proeven volgens NBN EN 1052-3 of; 
• tabel waarden. 

Noot: In de meeste gevallen wordt het gebruik van tabelwaarden als voldoende beschouwd 

 Verklaring op basis van tabelwaarden 

De karakteristieke initiële schuifweerstand in combinatie met mortel kan verklaard worden op 
basis van NBN EN 998-2 volgens de gegevens in tabel 2.2.3.11. 

Tabel 2.2.3.11. Afschuifhechtsterkte volgens NBN EN 998-2 

Betonmetselstenen Mortel voor algemene toepassing 0,15 N/mm2 

Lijmmortel 0,30 N/mm2 

Noot: de ontwerper kan voor de berekening van het metselwerk en bij ontstentenis van gegevens met betrekking tot 
de afschuifhechtsterke eveneens gebruik maken van de waarden van tabel 2.2.3.12 die ontleend zijn aan NBN EN 
1996-1-1. De tabelwaarden zijn opgemaakt in de verfonderstelling dat 
• geen hulpstoffen en toevoegsels gebruikt worden in de mortel; 
• of wordt aangetoond dat die hulpstoffen en toevoegsels geen afbreuk doen  aan de hechtsterkte (bv. via aan-

vaarde productcertificatie). 

Tabel 2.2.3.12. Afschuifhechtsterkte volgens NBN EN 1996-1-1 

Metselsteen Fvko (N/mm2) 

Mortel voor algemene toepassing 
met een gegeven druksterkte-
klasse 

Lijmmortel met lintvoe-
gen begrepen tussen 0,5 
mm en 3 mm 

Lichtgewicht-
mortel 

Betonmetselsteen M10 - M20 0,20 0,3 0,15 



 

 
 

82 

 Verklaring op basis van proeven 

Ingeval de verklaring gebeurt op basis van beproevingen volgens NBN EN 1052-3 vermeldt de 
producent tevens voor welke types van metselsteen en van mortel de verklaring van toepas-
sing is. 

 Gevaarlijke bestanddelen 

Indien er een nationale regelgeving voorhanden is voor “gevaarlijke bestanddelen”, moet de 
producent nazicht uitvoeren en verklaringen doen over het vrijkomen van gevaarlijke bestand-
delen, of soms het gehalte aan gevaarlijke stoffen. 

Zolang er geen geharmoniseerde Europese proefnormen bestaan, moet het nazicht en de ver-
klaringen dienaangaande gebeuren volgens de voorschriften van het land waar die producten 
op de markt gebracht worden. 

Noot 1: Een informatieve database over Europese en nationale voorschriften voor gevaarlijke stof-
fen is beschikbaar op de website https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en 
Noot 2: Voor metselstenen die niet zijn blootgesteld aan het milieu, zijn die voorschriften niet van 
toepassing. 
Noot 3: In België is er momenteel (2018) nog geen nationale regelgeving. 

 Indeling in soorten metselwerk 

In België wordt regelmatig gebruikgemaakt van een indeling van de betonmetselstenen vol-
gens de soorten metselwerk waarvoor zij bestemd zijn en een daarbij behorende code volgens 
de onderstaande tabel. De soort metselwerk is bepalend voor de bijzondere prestatie-eisen 
die aan de metselstenen gesteld worden. 

Tabel 2.2.3.13. Indeling in soorten metselwerk 

Code Soort metselsteen Maat-af-
wijkings-
klassen (1) 

Bijzondere prestatie-eisen Beoogd metsel-
werk(2) 

   Kenmerk  
A1 Sierbuitenmetselstenen 

D3 
Zicht-
laag 
Vlakheid 

 
 
- Uiterlijk 
- Vorstbestandheid 
- Waterdampdoorla-
tendheid 
- Wateropslorping 
- Vochtgedrag 

Sierbuiten- metsel-
werk(3) 

A2 Buitenmetselstenen 

D2 

- Buitenmetselwerk (3) 

B1 Sierzichtmetselstenen D3 Zichtlaag 
Vlakheid 
Uiterlijk 

Sierzichtmetselwerk 
(4) 

B2 Zichtmetselstenen D2 Zichtmetselwerk 
C Grondmetselstenen D1 Uiterlijk Vochtgedrag 

Vorstbestandheid 
Grondmetselwerk (3) 

D Andere metselstenen D1 Uiterlijk  Ander metselwerk (4) 
(1) Enkel voor metselwerk met gewone mortelvoegen; in het geval van gelijmde metselstenen geldt 
steeds klasse D4. 
(2) De omschrijving is in het voorkomend geval een combinatie van twee soorten metselwerk zoals die 
voorafgaandelijk gedefinieerd zijn. 
(3) Onbeschermd blootgesteld aan de buitenklimaatsinvloeden (A1 en A2) of aan de grond (C ). 
(4) Niet blootgesteld aan buitenklimaatsinvloeden. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
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 Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen  

 Definitie 

Metselstenen die vervaardigd zijn met hydraulische bindmiddelen zoals cement en/of kalk, 
gecombineerd met op silicium gebaseerd fijn materiaal, celvormend materiaal en water. De 
grondstoffen worden gemengd en gestort in vormen waarin de mengeling kan rijzen en ver-
harden. Daarna wordt het deeg in de vereiste metselsteenafmetingen gesneden. Vervolgens 
worden de metselstenen nabehandeld in autoclaven met stoom onder hoge druk.  

 Productnormen 

De productnorm waaraan de geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen moeten voldoen is de 
geharmoniseerde Europese norm 
 NBN EN 771-4: Voorschriften voor metselstenen - Deel 4: Geautoclaveerde cellenbe-

tonmetselstenen 

De norm bevat de kenmerken en de prestatie-eisen voor cellenbetonmetselstenen voor het 
gebruik in een metselwerkconstructie die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verschillende soor-
ten toepassingen in alle mogelijke muren waaronder volle muren, scheidingsmuren, binnen-
muren, buitenmuren, keldermuren, funderingsmuren, zowel voor zichtbaar en bepleisterd 
metselwerk, dragende en niet-dragende metselwerkconstructies met inbegrip van muren 
voor brandbescherming, thermische isolatie, akoestische isolatie en het maken van schoor-
stenen (uitgezonderd schoorsteenkanalen). Hij is eveneens van toepassing op geautoclaveerde 
cellenbetonmetselstenen, waarop een thermische isolatie is aangebracht, geautoclaveerde 
cellenbetonmetselstenen met de vorm van een rechthoekige parallellepipedum, of een speci-
ale vorm en passtenen. Ze mogen opgebouwd zijn uit lagen van verschillende volumemassa 
waarbij niet alle lagen dragend zijn. 

De Europese norm definieert de prestatie in relatie tot bijvoorbeeld de maatafwijkingen, 
sterkte en volumemassa, gemeten volgens de testmethoden die in afzonderlijke Europese 
normen zijn opgenomen. 

Hij voorziet in de wijze waarop de overeenkomstigheid van de producten met de Europese 
norm wordt aangetoond. 

De eisen ten aanzien van de markering voor de producten, die onder het toepassingsgebied 
van de Europese norm vallen zijn hier tevens in opgenomen. 

De Europese norm specificeert niet de standaardformaten voor geautoclaveerde cellenbeton-
metselstenen, noch specificeert hij standaardfabricagematen, hoeken en stralen van de met-
selstenen met een speciale vorm of hulpstukken. 

De Europese norm is niet van toepassing op geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen die 
bestemd zijn voor gebruik als vochtscherm of als rookgang van een schoorsteen. 

De Europese norm is niet van toepassing op verdiepingshoge panelen, noch op metselstenen 
waarvan de vlakken die aan brand kunnen blootgesteld zijn, bekleed zijn met een isolatiema-
teriaal. 

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de verklaring aangetoond 
moet worden door verwijzing naar beproevingsnormen of aanverwante normen worden deze 
hierna opgesomd. 
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De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de publicatie van dit 
document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven zijn verschenen, wordt de lezer verzocht 
die te raadplegen. 
NBN EN 772-1: Metselsteenproeven - Deel 1: Bepaling van de druksterkte;  
NBN EN 772-11: Metselsteenproeven - Deel 11: Bepaling van de capillaire waterabsorptie van 
betonstenen, cellenbetonmetselsteen, metselstenen van kunststeen en natuursteen, alsook 
van de initiële waterabsorptie van metselbaksteen; 
NBN EN 772-13: Metselsteenproeven - Deel 13: Bepaling van de schijnbare (bruto) en absolute 
(netto) volumemassa van metselstenen (uitgezonderd natuursteen);  
NBN EN 772-16: Metselsteenproeven – Deel 16: Bepalen van de afmetingen; 
NBN EN 772-20+A1: Metselsteenproeven – Deel 20: Vlakheid van metselstenen; 
NBN EN 680: Bepaling van de drogingskrimp van geautoclaveerd cellenbeton; 
NBN EN 15304: Bepaling van de vries-dooiweerstand van geautoclaveerd cellenbeton; 
NBN EN 1745: Metselwerk - Rekenwaarden voor warmteverliezen; 
NBN EN 13501-1+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classifi-
catie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag; 
NBN EN 1052-2: Beproevingsmethoden: Buigtreksterkte;  
NBN EN 1052-3+A1: Beproevingsmethoden: Aanvangsafschuifsterkte; 
NBN EN ISO 12572: Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en bouwproducten 
- Bepalen van warmtedoorlatendheidseigenschappen; 
NBN EN 998-2: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmor-
tel; 
NBN EN 1996: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk: 

Deel 1-1 + AC – met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-1 ANB: Gemeenschappelijke 
regels voor constructies van gewapend en van ongewapend metselwerk,  
Deel 1-2 - met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-2 ANB: Algemene regels – Ontwerp 
en berekening van constructies bij brand, 
Deel 2 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-2 ANB: Ontwerp, materiaalkeuze 
en uitvoering van constructies van metselwerk, 
Deel 3 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-3 ANB: Vereenvoudigde bereke-
ningsmethoden voor ongewapende constructies van metselwerk. 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor geautoclaveerde cellenbeton-
metselstenen die courant in gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die 
het voorwerp kunnen uitmaken van een productcertificatie*. De bedoelde voorschriften heb-
ben zowel betrekking op de kenmerken van de geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen zelf 
als op de zogenaamde systeemkenmerken, die de prestaties aangeven in combinatie met be-
paalde mortels of binnen een specifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde be-
palingen van NBN EN 771-4 en met de regels voor de CE-markering die op basis van die norm 
op de geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen van toepassing zijn. Ze bevatten tevens ver-
duidelijkingen of aanvullingen t.o.v. die norm waar nodig ten behoeve van het correcte en duur-
zame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een producent verklaard kunnen 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
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maken van een productcertificatie. Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten vol-
gens NBN EN 771-4, Bijlage ZA, Tabel ZA1 verklaard zijn om tot de productcertificatie* (zie 
§2.1.4) van het product te kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid opgenomen worden in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie*(zie §2.1.4) op de markt worden ge-
bracht worden normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Indeling 

De Europese norm vermeldt geen indeling van metselstenen in cellenbeton. In België worden 
de cellenbetonmetselstenen gecatalogeerd naar de volgende indelingen: 

• indeling naar de fabricagematen; 
• indeling naar de genormaliseerde druksterkte; 
• indeling naar de bruto (schijnbare) droge volumemassa; 
• indeling in kwaliteitsklassen; 
• indeling in soorten metselstenen volgens de soorten metselwerk; 
• indelingen in groepen voor berekend dragend metselwerk volgens NBN EN 1996-

1-1; 
• indelingen volgens het vertrouwenspeil van de druksterkte. 

 Formaten 
 Indeling naar fabricagematen 

Naargelang de fabricagematen van de metselstenen standaard zijn of niet-standaard zijn wor-
den de geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen ingedeeld in: 

• standaard geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen; 
• niet-standaard geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen . 

Elke standaardfabricagemaat is gelijk aan de overeenstemmende technische coördinatie-
maat, waarbij de fabricagelengte en de fabricagehoogte conventioneel verminderd worden 
met: 

• 10 mm in het geval van gewone mortelvoegen; 
• 2 mm voor de lengte, 0 of 10 mm voor de breedte en 2 mm voor de hoogte in het 

geval van gelijmde voegen, d.i. voegen waarvan de dikte begrepen is tussen 
0,5 mm en 3 mm. 

De technische coördinatiematen van metselstenen van geautoclaveerde cellenbetonmetsel-
stenen voldoen aan de uitdrukking: 

n x M / m 

waarbij 
• M gelijk is aan 100 mm; 
• m gelijk is aan: 

o 2 voor de lengte en de breedte; 
o 4 of 5 voor de hoogte indien h ≤ 100 mm; 
o 2 voor de hoogte indien h > 100 mm. 

• voor n (= een geheel getal) geen waarden opgelegd worden. 
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Noot: Voor de waarde van n moet rekening gehouden worden met het feit dat verdiepingshoge ele-
menten niet tot het toepassingsgebied van NBN EN 771-4 behoren en met de definitie van metsel-
werk: “Een samenstelling van metselstenen, gelegd in een bepaald patroon en samengevoegd 
met mortel”. 

Niet-standaardfabricagematen zijn deze die niet overeenkomen met de hiervoor vermelde 
kenmerken. 

 Afmetingen 

De fabricagematen, d.i. de afmetingen van de steen zoals de producent beoogt te produceren, 
moeten door de producent verklaard worden voor de lengte, de breedte en de hoogte, in die 
volgorde en uitgedrukt in millimeter. De werkelijke maat (d.i. de maat zoals gemeten) moet 
hieraan voldoen, rekening houdend met de toegestane maatafwijkingen. Bijkomend mag de 
coördinatiemaat vermeld worden. 

Figuur 2.2.4.1. Afmetingen en oppervlakken 

 

 
 
 
1: lengte 
2: breedte 
3: hoogte 
4: legvlak 
5: strek 
6: kop 

De verklaarde afmetingen mogen niet groter zijn dan de waarden vermeld in tabel 2.2.4.1. 

Tabel 2.2.4.1. Maximale afmetingen 

 Afmetingen in millimeter 

Lengte 1.500 

Breedte 600 

Hoogte 1.000 

De meest voorkomende formaten zijn opgenomen in tabel 2.2.4.2. 

Tabel 2.2.4.2. Meest voorkomende formaten 

Afmetingen in mm Aantal per m2 
metselwerk 

Aantal per m3 
metselwerk 

Verbruik lijm 
kg/m2 Lengte  Breedte Hoogte 

600 50 250 6,7 133 1,3 
600 70 250 6,7 95,2 1,8 
600 70 500 3,3 47,6 1,2 
600 100 250 6,7 66,7 2,6 
600 100 500 3,3 33,3 1,7 
600 150 250 6,7 44,4 2,75 
600 175 250 6,7 38,1 3,2 
600 200 250 6,7 33,3 3,7 
600 240 250 6,7 27,8 6,25 
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Afmetingen in mm Aantal per m2 
metselwerk 

Aantal per m3 
metselwerk 

Verbruik lijm 
kg/m2 Lengte  Breedte Hoogte 

600 300 250 6,7 22,2 7,8 
600 365 250 6,7 18,3 9,5 
600 400 250 6,7 16,7 10,4 
600 500 200 8,3 16,7 15,25 

Noot: Er bestaan tevens speciale formaten van metselstenen van gehydrofobeerd geautoclaveerd 
cellenbeton voor EPB-aanvaardbare bouwknopen en kimblokken in gehydrofobeerd cellenbeton 
die als onderste isolerende laag worden gebruikt in traditioneel metselwerk.  

 Toegelaten afwijkingen 

De toegelaten afwijkingen voor de individuele metselstenen worden gegeven in tabel 2.2.4.3 
voor mortel die bepaald wordt volgens NBN EN 998-2.  

Tabel 2.2.4.3. Toelaatbare afwijkingen in mm 

Afmetingen Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen voor 
het optrekken met voegen van: 

Gewone en lichte mortel Lijmmortel 
GPLM TLMA TLMB 

Lengte + 3/-5 ± 3 ± 1,5 
Breedte ± 3 ± 2 ± 1,5 
Hoogte + 3/-5 ± 2 ± 1,0 
Vlakheid van de legvlakken Geen eis Geen eis ≤ 1,0 
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken Geen eis Geen eis ≤ 1,0 

Noot: Nauwere maatafwijkingen mogen door de fabrikant verklaard worden voor een of meerdere 
afmetingen. Indien de verklaarde afwijking kleiner is dan 1 mm, moet de opgegeven fabricagemaat 
en maatafwijking met een nauwkeurigheid van 0,1 mm worden opgegeven en moet de meetproce-
dure en meetapparatuur met dezelfde betrouwbaarheid worden bepaald en omschreven. Indien de 
producent een nauwere maatafwijkingsklasse verklaart, moet de verklaring gevolgd worden door 
de verklaarde maatafwijking in volgorde van lengte, breedte, hoogte. 

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen van categorie TLMB moeten tevens voldoen aan de 
eisen van vlakheid van de vlakken en de vlakevenwijdigheid van de legvlakken. 

De maatafwijkingsgrenzen zijn waarden die kunnen worden aangewend om de geschiktheid 
van een type metselsteen voor plaatsing met een bepaalde voegdikte en een bepaalde metsel-
technologie te bepalen. 

 Vlakheid en rechtheid van de oppervlakken 

Wanneer geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen van categorie TLMB gebruikt worden 
voor metselwerk met lijmmortel met een voegdikte begrepen tussen 0,5 mm en 3,0 mm, mag 
de afwijking van de vlakheid van de legvlakken niet meer zijn dan 1 mm. 
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Figuur 2.2.4.2. Afwijkingen van vlakheid van de legvlakken 

 

e ≤ 1 mm voor TLMB 

 Vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

In het geval van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen van categorie TLMB voor metsel-
werk met gelijmde voegen worden de kenmerken van de afmetingen aangevuld met eisen aan-
gaande de evenwijdigheid van de legvlakken onderling. De producent verklaart de maximum-
afwijking van de vlakevenwijdigheid van de legvlakken. Voor geautoclaveerde cellenbetonmet-
selstenen van categorie TLMB bedraagt de maximumafwijking 1 mm. 

Figuur 2.2.4.3. Afwijkingen van de vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

 

Hmax   –   Hmin   <   1 mm voor ge-
autoclaveerde cellenbeton-metsel-
stenen van categorie TLMB 

 Toegelaten afwijkingen voor stenen met niet-regelmatige vorm 

De toegelaten afwijkingen van metselstenen met een niet-regelmatige vorm worden niet in de 
norm vastgelegd en maken het voorwerp uit van een overeenkomst tussen de koper en de 
fabrikant. 

 Uitzichtkenmerken 

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen hebben een homogene en fijne cellulaire struc-
tuur. Het oppervlak van de geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen heeft een eenvormige 
structuur. De esthetische kenmerken, zoals kleur zijn niet van toepassing voor geautocla-
veerde cellenbetonmetselstenen.  

De toegelaten onvolkomenheden bij levering worden hierna beschreven en zijn te respecteren. 

Beschadigingen bij levering 

Het aantal beschadigde cellenbetonmetselstenen mag de 5 % van de totale beschouwde hoe-
veelheid niet overschrijden. 
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Worden als beschadiging beschouwd:  
• elke gebroken geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen; 
• elke geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen die over meer dan een derde van 

zijn verticale doorsnede gescheurd is; 
• elke geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen waarvan het totale volume van de 

rand- of hoekschade meer bedraagt dan 5 % van het volume van de metselsteen. 
Het volume wordt bepaald door het product p.q.r. (zie figuur 2.2.4 .4) en wordt uit-
gedrukt op 1 % nauwkeurig. 

Figuur 2.2.4.4. Rand- en hoekschade 

 
De afmetingen p, q, r van de rand- en hoekschade van een metselsteen worden gemeten vol-
gens de aanduidingen van bovenstaande figuur 2.2.4.4 en worden uitgedrukt op 1 mm nauw-
keurig. 

Het volume van de metselstenen en de oppervlakte van de zichtvlakken wordt berekend uit-
gaande van de individuele uitwendige afmetingen. Alle afmetingen worden bepaald tot op 
1 mm nauwkeurig. 

Het aantal beschadigde geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen mag de 5 % van de totale 
beschouwde hoeveelheid niet overschrijden. 

 Algemene geometrische kenmerken 

De algemene geometrische kenmerken hebben als doel de geometrie te beschrijven ten be-
hoeve van de stabiliteitsberekeningen en de brandweerstandsbepaling en ten behoeve van be-
paalde systeemprestaties (luchtdoorlatendheid, thermische weerstand, …). 

Het betreft de vormkenmerken, de dikte van de mantel, de ribben en de afmetingen van de 
handgrepen. 

De vorm van volle geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen met regelmatige vorm hoeft niet 
bepaald te worden. Van de andere metselstenen worden de geometrie van de metselstenen 
en het volume, richting en vorm van de perforaties en holten verklaard met behulp van de be-
grippen, zoals vermeld in de § 2.1.5 “definities” of door verwijzing naar een tekening. 

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen worden gewoonlijk gebruikt in combinatie met ge-
wone mortel, lijmmortel en lichte mortels. Daarbij is het volgende algemeen gebruikelijk: 

• mortelvoegen tussen gewone geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen met re-
gelmatige vorm; 
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• tand- en groefverbindingen waarbij getande en gegroefde geautoclaveerde cellen-
betonmetselstenen worden gebruikt; 

• mortelvoegen tussen geprofileerde geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen 
waarbij het profiel ontworpen werd om de mortel te geleiden. 

De algemene geometrische kenmerken bevatten, indien relevant, een of meerdere kenmer-
ken uit de volgende lijst: 

• de vorm en de voorzieningen, inclusief de richting van eender welke gevormde 
holte (indien nodig met een tekening of illustratie); (nodig voor de groepsindeling 
volgens NBN EN 1996-1-1& 1-2 (stabiliteit en brandweerstand), voor de bepaling 
van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermi-
sche waarden); 

• het volume van alle gevormde holten als een percentage van de lengte x breedte x 
hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-
1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand), voor de bepaling van de akoestische isola-
tie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• het volume van de grootste van eender welke gevormde holten als een percentage 
van de lengte x breedte x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling 
volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand) en voor de bepa-
ling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden); 

• het volume van de handgrepen (grijpgaten) als een percentage van de lengte x 
breedte x hoogte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN 
EN 1996-1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand) en voor de bepaling van de 
akoestische isolatie tegen luchtgeluiden); 

• de dikte van de buitenwanden (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand), voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• de dikte van de tussenwanden (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 
1996-1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand), voor de bepaling van de akoesti-
sche isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden); 

• de samengestelde dikte van de tussen- en buitenwanden van strek tot strek als 
een percentage van de breedte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling 
volgens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand) en voor de bepa-
ling van de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden); 

• de samengestelde dikte van de tussen- en buitenwanden van kop tot kop als een 
percentage van de lengte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling vol-
gens NBN EN 1996-1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand), voor de bepaling van 
de akoestische isolatie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische 
waarden); 

• de oppervlakte van de holten in een legvlak als een percentage van de lengte x 
breedte van de metselsteen (nodig voor de groepsindeling volgens NBN EN 1996-
1-1 & 1-2 (stabiliteit en brandweerstand), voor de bepaling van de akoestische iso-
latie tegen luchtgeluiden en voor de bepaling van de thermische waarden). 

Elke verklaarde waarde moet vermeld worden als een boven- of ondergrens of als een bereik 
van waarden. 

Bij beproeving bevindt de gemiddelde waarde, afgeleid uit de afmetingen van het proefstuk 
zich binnen het bereik of binnen de verklaarde waarde. 
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De producent kan in plaats van de algemene geometrische kenmerken, de groepsindeling vol-
gens NBN EN 1996-1-1 en de thermische geleidbaarheid van de metselsteen verklaren vol-
gens NBN EN 1745 (zie hierna). 

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen met regelmatige vorm behoren tot groep 1-met-
selstenen volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB en voldoen aan de eisen opgenomen in tabel 
2.2.4.4.  

Tabel 2.2.4.4. Groepsindeling volgens NBN EN 1996-1-1 

 Groep 1 

Volume van alle holten (% van het brutovolume) (1) ≤ 25 % 

Volume van iedere holte (1) ≤ 12,5 % 

Gecombineerde dikte van buitenwanden en tussenwanden Geen eis 

Dikte van tussen- en buitenwanden  Geen eis 

(1) het brutovolume wordt berekend aan de hand van de fabricagematen. 

 Bruto (schijnbare) droge volumemassa en netto (absolute) droge volume-
massa 

 Bruto droge volumemassa 

Die kenmerken worden aangewend bij de bepaling van de gebruiksgeschiktheid in het kader 
van:  

• stabiliteitsberekeningen (massa van de wanden); 
• akoestische berekeningen; 
• brandweerstand; 
• thermische isolatie; 

en moeten daarom door de producent verklaard worden.  

De fabrikant verklaart de gemiddelde bruto droge volumemassa van de volle geautoclaveerde 
cellenbetonmetselstenen met een regelmatige vorm. De toegelaten afwijking van de gemeten 
bruto droge volumemassa tegenover de verklaarde bruto droge volumemassa is niet meer 
dan ± 50 kg/m3. Bijkomend mag de fabrikant de minimale en maximale individuele waarde van 
de droge volumemassa verklaren.  

Hij mag dat ook doen door te verwijzen naar de bruto droge volumemassaklasse volgens de 
gegevens in tabel 2.2.4.5. 

Tabel 2.2.4.5. Brutovolumemassaklassen 

Bruto droge volumemassaklasse Volumemassabereik  (kg/m3) 
ρ 300 250 <   ρ   ≤ 300 
ρ 400 350 <   ρ   ≤ 400 
ρ 450 400 <   ρ   ≤ 450 
ρ 500 450 <   ρ   ≤ 500 
ρ 550 500 <   ρ   ≤ 550 
ρ 600 550 <   ρ   ≤ 600 
ρ 650 600 <   ρ   ≤ 650 
ρ 700 650 <   ρ   ≤ 700 
ρ 750 700 <   ρ   ≤ 750 
ρ 800 750 < ρ   ≤ 800 
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De gemiddelde waarden, bekomen door beproeving volgens bijlage A en bijlage B van NBN EN 
771-4 voldoen aan de grenswaarden van de overeenkomstige volumemassaklasse. De indivi-
duele waarden overschrijden de grenswaarde van de overeenkomstige volumemassaklasse 
met niet meer dan 25kg/m³.  

Indien de bepaling van bruto droge volumemassa niet gebeurt op de gehele metselstenen 
moet de voorbereiding van de proefstukken gebeuren volgens de voorwaarden in bijlage B van 
NBN EN 771-4. 

 Netto droge volumemassa 

Indien toepasselijk voor het beoogde gebruik, verklaart de fabrikant de gemiddelde netto droge 
volumemassa. Bij monsterneming en beproeving van geautoclaveerde cellenbetonmetselste-
nen die niet vol zijn en een regelmatige vorm hebben, voldoet de gemiddelde netto droge vo-
lumemassa aan die verklaarde waarde. De toegelaten afwijking van de gemeten netto droge 
volumemassa tegenover de verklaarde netto droge volumemassa is niet meer dan ± 50 kg/m3. 
Bijkomend mag de fabrikant de minimale en maximale individuele waarde van de netto droge 
volumemassa verklaren.  

 Druksterkte 

De verklaring van de druksterkte van metselstenen van categorie I is verplicht. De minimale 
waarde van verklaarde drukweerstand is 1,5 N/mm2. 

De te verklaren waarde is 
• ofwel de gemiddelde druksterkte van de geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen;  
• ofwel de karakteristieke druksterkte van de geautoclaveerde cellenbetonmetsel-

steen.  

Indien de stenen geschikt geacht worden voor berekend dragend metselwerk volgens EN 
1996-1-1 + ANB of NBN EN 1996-3 + ANB, moet de producent ook de genormaliseerde gemid-
delde druksterkte verklaren. 

De genormaliseerde gemiddelde druksterkte wordt bekomen door de gemiddelde druksterkte 
fmean van de geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen te vermenigvuldigen met de vormfactor 
δ (zie tabel 2.2.4.6). 

De genormaliseerde gemiddelde druksterkte is dus de druksterkte van de metselsteen die 
herleid is naar een eenheidsformaat van 100 mm x 100 mm. Indien de druksterkte wordt be-
komen door beproeving op gezaagde prisma’s van 100 mm x 100 mm volgens bijlage B van 
NBN EN 771-4 is de vormfactor = 1. Indien de druksterkte niet op gehele metselstenen bepaald 
wordt, moet de producent de afmetingen van de uitgesneden prisma’s verklaren. 

Indien de producent de karakteristieke druksterkte fc verklaart, kan hij conventioneel een om-
zetting te doen van de karakteristieke druksterkte naar de gemiddelde druksterkte fmean op ba-
sis van NBN EN 1996-1-1, 3.1.2-(2) en een gemiddelde variantiecoëfficiënt van 8 % aan de hand 
van volgende omrekeningsformule: 

fmean = fc x 1,18 

Producenten die over een certificaat beschikken van hun eigen productiecontrolesysteem, uit-
gereikt door een aangemelde instantie,”Notified Body”, voldoen voor het vaststellen van de 
conformiteit aan het systeem 2+ (=CE AVCP 2+), en brengen cellenbetonmetselstenen op de 
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markt van categorie I (zie ook Hoofdstuk 2.1 Algemeen). Dat houdt in dat de drukweerstand 
verklaard wordt met een betrouwbaarheid van 95 %. 

Producenten die metselstenen op de markt brengen onder systeem 4 (CE AVCP 4) (enkel ei-
gen verklaring van de producent) brengen cellenbetonmetselstenen op de markt van catego-
rie II. Hiervoor wordt in de normen geen betrouwbaarheidsniveau van de verklaring van 
druksterkte bepaald.  

In het geval van berekend dragend metselwerk is het aan te raden de overeenkomstigheid van 
druksterkte van de geleverde cellenbetonmetselstenen na te gaan door beproeving van met-
selstenen die bemonsterd worden volgens bijlage A van de Europese norm en dat vooraleer 
de metselstenen te verwerken. Hierbij moet in acht genomen worden dat elk individueel re-
sultaat hoger moet zijn dan 80 % van de verklaarde gemiddelde waarde en dat de variatieco-
efficiënt ≤ 25 % moet zijn. Indien de variatiecoëfficiënt groter is dan 25 % moet dat apart ver-
meld worden om de gebruiker op de hoogte te stellen dat de karakteristieke druksterkte van 
de muur bepaald moet worden door beproevingen op muurtjes volgens NBN EN 1052-1. 

Cellenbetonstenen van categorie I, waarvan de fabrikant een certificaat van productcontrole 
(zie §2.4.1) kan voorleggen, uitgereikt door een onafhankelijke erkende instelling, worden over 
het algemeen van die beproevingen vrijgesteld. 

Tabel 2.2.4.6. Waarde voor de vormfactor δ 

Hoogte 
[mm] 

Kleinste horizontale afmeting [mm] 
50 100 150 200 ≥ 250 

40 0,80 0,70 - - - 
50 0,85 0,75 0,70 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
Tussenliggende waarden kunnen bekomen worden door lineaire interpolatie. 

De producent mag de genormaliseerde gemiddelde druksterkte verklaren door een 
druksterkteklasse te verklaren volgens tabel 2.2.4.7. 

Tabel 2.2.4.7. Druksterkteklassen 

Druksterkteklasse Gegarandeerde genormaliseerde gemiddelde druksterkte fb [N/mm2] 

f2 2 

f3 3 

f4 4 

f5 5 

f6 6 

Wanneer een sterkteklasse wordt verklaard, dan is de gemiddelde genormaliseerde druk-
sterkte niet kleiner dan de in deze tabel aangegeven waarde voor de sterkteklasse. 

Bijkomend verklaart de fabrikant of de geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen gerang-
schikt worden onder categorie I of onder categorie II. 
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 Indeling in kwaliteitsklassen 

De geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen kunnen ingedeeld worden in kwaliteitsklassen 
volgens de combinatie van de druksterkteklasse en de volumemassaklasse waartoe ze beho-
ren. 

Een kwaliteitsklasse wordt aangeduid door de benedengrens van de druksterkteklasse, ge-
volgd door de bovengrenswaarde van de volumemassaklasse. 

Tabel 2.2. 4.8. Standaardkwaliteitsklassen 

Aanduiding f-klasse ρ-klasse 

C2 / 300 f 2 ρ 300 

C2 / 350 f 2 ρ 350 

C2 / 400 f 2 ρ 400 

C3 / 450 f 3 ρ 450 

C3 / 500 f 3 ρ 500 

C4 / 550 f 4 ρ 550 

C4 / 600 f 4 ρ 600 

C5 / 650 f 5 ρ 650 

C5 / 700 f 5 ρ 700 

C6 / 750 f 6 ρ 750 

C6 / 800 f 6 ρ 800 

In onderstaande tabel wordt het gebied aangegeven van de aanvaardbare combinaties en de 
niet-toegelaten combinaties van druksterkteklasse en volumemassaklasse. De in het groen 
aangeduide combinaties worden beschouwd als de standaardkwaliteitsklassen. 

Tabel 2.2.4.9. Toegelaten en niet-toegelaten combinaties kwaliteitsklassen 

 f2 f3 f4 f5 f6 

ρ 300      
ρ 350      
ρ 400      
ρ 450      
ρ 500      
ρ 550      
ρ 600      
ρ 650      
ρ 700      
ρ 750      
ρ 800      

 Standaardkwaliteitsklassen  Aanvaardbare combinaties  Niet-toegelaten combinaties 

 Thermische kenmerken 

Indien de cellenbetonmetselstenen worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld 
worden aangaande warmte-isolatie, moet de producent voldoende gegevens verstrekken aan-
gaande de warmte-isolatie van de stenen. Hij doet dat met: 

• een verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt; 
• of alternatief een verklaring van volumemassa en configuratie. 
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 Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

De producent verklaart de λ10,droog,metselsteen, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de equivalente 
warmtegeleidbaarheid) van de metselsteen bij 10°C en in droge toestand. Tevens moet hij de 
wijze waarop de verklaring gebaseerd is vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde 

• voor volle metselstenen: 
o methode S1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van “λ10,droog,met-

selsteen/nettovolumemassa in droge toestand”; 
o methode S2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettodensiteit en een relatie “λ10,droog,mat/nettovolu-
memassa” op basis van proeven; 

o methode S3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die metselste-
nen en mortel. 

In het kader van de CE-markering moet de producent de gemiddelde waarde verklaren, zijnde 
de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde. 

Volgens de EPB-regelgeving: Bijlage 3:”Transmissiereferentiedocument” (Bijlage 7 in Wallo-
nië), geldt in België daarenboven de wettelijke verplichting om de λD = λ10,droog,metselsteen (90/90)-
waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractiel bovengrens met een betrouwbaar-
heidspeil van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is (zie hiervoor).  

Aanvullend kan de fabrikant eveneens de rekenwaarden λUi en λUe verklaren (zie STS 22-3: 
Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische isolatie, Brandweer-
standen en Luchtdichtheid )  

In het kader van een productcertificatie (zie §2.4.1) worden ook die kenmerken nagezien. 

Via een systeemattest is het ook mogelijk de thermische prestatie van type wandelementen te 
verklaren. 

 Verklaring van volumemassa en configuratie 

Als variante is het de producent ook toegestaan om: 
• de configuratie van de metselsteen en 
• de gemiddelde netto droge volumemassa en de 90 % fractielwaarde met een be-

trouwbaarheid van 90 % (de 90/90-waarde) of de 50 % fractielwaarde met een be-
trouwbaarheid van 90 % (de 50/90-waarde) mee te delen. 

De producent moet in dat geval duidelijk het fractiel en de betrouwbaarheid van de verklaarde 
waarden vermelden. 

De ontwerper moet in dat geval zelf de berekening van de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde 
en de λ10,droog,metselsteen (90/90)-waarde maken. Hiervoor wordt verwezen naar 

• NBN EN 1745; 
• Transmissie Referentie Document. 

Die waarden kunnen aangewend worden voor de berekening van de U-waarde van de wand-
elementen, in combinatie met de overeenkomstige waarde van de metselmortel volgens NBN 
B 62-002 (zie STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische 
isolatie, Brandweerstanden en Luchtdichtheid ). 
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 Vorstbestandheid 

Voor alle geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen die gebruikt worden in metselwerk met 
risico op vorst-dooicycli in vochtige omstandigheden, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk en 
grondmetselwerk, moet de producent de geschiktheid verklaren voor blootstelling aan be-
paalde weersomgevingsvoorwaarden. 

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen die verklaard worden als zijnde vorstbestand ver-
tonen na beproeving volgens NBN EN 15304 geen zichtbare beschadigingen onder de vorm 
van scheuren, afschilfering of afbrokkelingen. 

 Wateropslorping door capillariteit  

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de metselsteen op de markt gebracht wordt en 
in ieder geval voor cellenbetonmetselstenen die bestemd zijn voor aan het buitenklimaat 
blootgestelde bouwdelen, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk, verklaart de producent de 
maximale wateropslorping van de metselstenen na 10, 30 en 90 min. De proefstukken betref-
fen drie kubussen die uit metselstenen gezaagd worden volgens NBN EN 771-4, bijlage B.  

De wateropslorping door capillariteit van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen wordt in 
België uitgedrukt in g/m2. Die waarden worden berekend door de resultaten die bekomen wor-
den bij onderscheiden proefduren volgens NBN EN 772-11, die uitgedrukt zijn in g/m2 x s0,5 te 
delen door 24,49 (= 600 0,5) en te vermenigvuldigen met de proefduur, uitgedrukt in seconden. 
Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen voor buitenmetselwerk moeten voldoen aan de 
voorwaarden van de onderstaande tabel. 

Tabel 2.2.4.10. Indeling wateropslorping door capillariteit 

Proefduur (minuten) 10 30 90 

Wateropslorping (g/m2) < 4.500 < 6.000 < 8.000 

 Vochtgedrag (of hygrometrische krimp en opzwelling) 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de metselstenen op de markt gebracht worden 
en in ieder geval voor cellenbetonmetselstenen die bestemd zijn voor gebruik in bouwdelen 
die onderworpen zijn aan constructieve eisen (dragend metselwerk), moet de producent de 
hygrometrische krimp en opzwelling verklaren. Die wordt bepaald volgens de voorschriften 
van NBN EN 680. De hygrometrische krimp en opzwelling van geautoclaveerde cellenbeton-
metselstenen voor gebruik in buiten- en grondmetselwerk mag niet meer bedragen dan 
0,45 mm/m. 

 Waterdampdiffusieweerstand 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de cellenbetonmetselstenen op de markt ge-
bracht wordt en in ieder geval voor metselstenen bestemd voor gebruik in buitenbouwdelen, 
verstrekt de producent inlichtingen over de waterdampdoorlatendheid. Hij kan dat doen door 
beproeving volgens NBN EN ISO 12572 of aan de hand van de tabelwaarden voor waterdamp-
diffusiecoëfficiënt in EN NBN 1745, zoals vermeld in tabel 2.2.4.11. 

De waterdampdiffusiecoëfficiënt µ is gedefinieerd als de factor die aangeeft hoeveel keer de 
waterdampdiffusieweerstand van een materiaal hoger is dan de waterdampdiffusieweerstand 
van een luchtlaag van dezelfde dikte. Om de waterdampdiffusieweerstand van twee materialen 
te vergelijken is het dus nodig de factor µ te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal 
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om als uitkomst een waarde in meter te bekomen. Het waterdampdiffusiegedrag is verschil-
lend voor een waterdampdiffusie van buiten naar binnen (de lagere waarde) of van binnen naar 
buiten (droge periode, hogere waarde). 

Tabel 2.2.4.11. Waterdampdiffusiecoëfficiënt 

Droge volumemassa van het materiaal 
(netto droge volumemassa) 

Waterdampdiffusie-coëfficiënt 

Kg/m3 µ 
300 ≤ ρ ≤ 1.000 5/10 

Noot: bij het toepassen van een verfsysteem op het metselwerk, moet men rekening houden met de waterdamp-
doorlaatbaarheid hiervan. Voor de waterdampdoorlaatbaarheid van verfsystemen verwijzen we naar de classificatie 
volgens NBN EN 1602-1 (bepaald volgens NBN EN ISO 7783-1 en NBN EN ISO 7783-2): 
•  Klasse V1 (High)   : Sd < 0,14 m (waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V2 (Medium) : 0,14 m ≤ Sd < 1,4 = (niet waterdampdicht en niet waterdamp doorlaatbaar) 
• Klasse V3 (Low)   : Sd > 1,4 m (waterdampdicht) 

 Brandreactie 

Voor cellenbetonmetselstenen die bestemd zijn voor gebruik in bouwdelen die aan brandeisen 
onderworpen zijn, verklaart de fabrikant de brandreactieklasse van de metselsteen. Hij kan 
dat doen volgens de bepalingen van NBN EN 13501-1. Metselstenen die homogeen verdeelde 
organische stoffen bevatten in een massa- of volumeverhouding (de meest nadelige) van ≤ 
0,1 %, mogen verklaard worden tot de brandreactieklasse A1 te behoren zonder verdere be-
proeving. 

Metselstenen van geautoclaveerd cellenbeton die geen homogene producten zijn (bv. waarin 
een thermische isolatie is aangebracht, of die opgebouwd zijn uit lagen van verschillende vo-
lumemassa ) moeten worden geclassificeerd in overeenstemming met NBN EN 13501-1 en de 
van toepassing zijnde brandreactieklasse moet worden gedeclareerd. 

 Afschuifhechtsterkte 

Indien de fabrikant  de minimale hechtsterkte in combinatie met mortel verklaart, moet dat 
gebeuren in termen van de karakteristieke initiële afschuifweerstand en de wijze waarop zijn 
verklaring gebaseerd is. Dat kan op basis van: 

• proeven volgens NBN EN 1052-3 + A1; 
• tabelwaarden. 

Opmerking: In de meeste gevallen wordt het gebruik van tabelwaarden als vol-
doende beschouwd. 

 Verklaring op basis van tabelwaarden 

De karakteristieke initiële schuifweerstand in combinatie met mortel kan verklaard worden op 
basis van NBN EN 998-2 volgens de gegevens in tabel 2.2.4.12. 
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Tabel 2.2.4.12. Hechtsterkte volgens NBN EN 998-2 

Cellenbetonmetselstenen Mortel voor algemene toepassing 0,15 N/mm2 

Lijmmortel 0,30 N/mm2 

Noot: de ontwerper kan voor de berekening van het metselwerk en bij ontstentenis van gegevens met betrekking 
tot de afschuifhechtsterke  eveneens gebruik maken van de waarden van tabel 2.2.4.13 die ontleend zijn aan NBN 
EN 1996-1-1. De tabelwaarden zijn opgemaakt in de verfonderstelling dat: 

• geen hulpstoffen en toevoegsels gebruikt worden in de mortel; 
• of wordt aangetoond dat deze hulpstoffen en toevoegsels geen afbreuk doen aan de hechtsterkte (bv. via 

aanvaarde productcertificatie). 

Tabel 2.2.4.13. Hechtsterkte volgens NBN EN 1996-1-1 

Metselstenen fvko [N/mm2] 

Mortel voor algemene toe-
passing met een gegeven 
druksterkteklasse 

Lijmmortel 
 

Lichtgewichtmor-
tel 

Cellenbeton metsel-
steen 

M2,5 - M9 0,15 0,30 0,15 

 Verklaring op basis van beproevingen 

Ingeval de verklaring gebeurt op basis van beproevingen volgens NBN EN 1052-3 + A1 ver-
meldt de producent tevens vermelden voor welke types van metselstenen en van mortel de 
verklaring van toepassing is. 

 Buigstreksterkte 

Indien toepasselijk voor het beoogde gebruik, verklaart de producent de buigtreksterkte van 
de metselstenen van geautoclaveerd cellenbeton in combinatie met een bepaalde mortel. De 
verklaarde waarde is de karakteristieke buigstreksterkte van het metselwerk, ofwel in het vlak 
evenwijdig aan de lintvoegen (fxk2) ofwel in het vlak loodrecht op de lintvoegen (fxk1)ofwel voor 
beide, evenals de mortelspecificatie waarvoor de verklaring geldig is. De verklaring steunt op 
proeven op metselwerk volgens NBN EN 1052-2. 

Indien geen verklaring, op basis van voormelde proefnorm aanwezig is, mag men zich baseren 
op de waarden van NBN EN 1996-1-1 + ANB tabel 03.10-ANB. 

Tabel 2.2.4.14. Buigtreksterkte volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB 

Metselstenen fxk1 [N/mm²] fxk2 [N/mm²] 

Mortel voor 
algemene 
toepassing 

fm≥ 10N/mm2 

lijmmortel Mortel voor 
algemene 
toepassing 

fm≥ 10N/mm2 

lijmmortel 

cellenbetonmetsel-
steen 

Groep 1 Niet gebruikt 0,15 Niet gebruikt 0,30 
 (0,15)* 

* Indien de verticale voegen niet gevuld zijn. 

 Gevaarlijke bestanddelen 

Indien er een nationale regelgeving voorhanden is aangaande “gevaarlijke bestanddelen”, 
moet de producent nazicht uitvoeren en verklaringen doen inzage het vrijkomen van gevaar-
lijke bestanddelen, of soms het gehalte aan gevaarlijke stoffen. 
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Zolang er geen geharmoniseerde Europese proefnormen bestaan, moet het nazicht en de ver-
klaringen dienaangaande gebeuren volgens de voorschriften van het land waar die producten 
op de markt gebracht worden. 

Noot 1: Een informatieve database over Europese en nationale voorschriften voor gevaarlijke stof-
fen is beschikbaar op de website https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regula-
tion_enNoot 2: In België is er momenteel (2018) nog geen nationale regelgeving. 

 Indeling in soorten metselwerk 

In België wordt regelmatig gebruikgemaakt van een indeling van de cellenbetonmetselstenen 
volgens de soorten metselwerk waarvoor zij bestemd zijn en een daarbij behorende code vol-
gens de onderstaande tabel 2.2.4.15. De soort metselwerk is bepalend voor de bijzondere 
prestatie-eisen die aan de metselstenen gesteld worden. 

Tabel 2.2.4.15. Indeling in soorten metselwerk 

Code Soort cellenbeton-
metselsteen 

Bijzondere prestatie-eisen Beoogd metsel-
werk Kenmerk 

A Buitenmetselstenen 

Uiterlijk 
Duurzaamheid (vorstbestandheid) 
Vochtgedrag 
Waterdampdoorlatendheid 
Wateropslorping door capillariteit 

Buitenmetselwerk 
(1) 

C Grondmetselstenen 
Uiterlijk 
Vorstbestandheid 
Vochtgedrag 

Grondmetselwerk (1) 

D Andere metselstenen Uiterlijk Ander metselwerk 
(2) 

(1) Onbeschermd blootgesteld aan de buitenklimaatsinvloeden (A) of aan de grond (C).   
(2) Niet blootgesteld aan de buitenklimaatsinvloeden. 

 Metselstenen in natuursteen 

 Definitie 

Natuursteen is een natuurlijk product, bekomen door ontmijning of door uithakken en fa-
brieksmatig bewerkt tot een metselsteen. 

De volgende materiaalgroepen worden beschouwd als natuursteen:  
• magma- en stollingsgesteenten: gesteenten die gevormd zijn door afkoeling en 

verharding van het magma (bv. graniet, basalt, dioriet, porfier); 
• sedimentaire gesteenten: gesteenten gevormd door afzetting (meestal in water) en 

consolidatie van organische of anorganische deeltjes (bv. kalksteen, zandsteen, 
travertijn);  

• metamorfe gesteente: gesteente dat een metamorfose heeft ondergaan onder in-
vloed van verhitting van - en/of druk op - het oorspronkelijke gesteente bv. lei-
steen, gneis, kwarts, marmer.  

 Productnormen 

De productnorm waaraan de metselstenen van natuursteen moeten voldoen is de geharmo-
niseerde Europese norm  
 NBN EN 771-6: Voorschriften voor metselstenen: deel 6: metselstenen van natuur-

steen. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
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Die norm bepaalt de kenmerken en prestatie-eisen van metselstenen van natuursteen, waar-
van de breedte ≥ 80 mm en hoofdzakelijk bestemd voor gewoon en al dan niet dragend zicht- 
of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken. De stenen zijn geschikt voor alle soorten 
muren, met inbegrip van volle muren, buitenspouwbladen voor schoorstenen, spouwmuren, 
scheidingsmuren, keermuren en funderingsmuren. Ze kunnen bescherming geven tegen 
brand en kunnen bijdragen tot thermische isolatie, akoestische isolatie en geluidsabsorptie. 

Noot: Eurocode 6: NBN EN 1996-1-2 heeft geen betrekking op natuursteen. De brandweerstand van 
metselwerk van natuursteen kan dus niet eenvoudig worden afgeleid van tabelwaarden, maar moet 
door proeven bepaald worden. 

Die norm is ook van toepassing op metselstenen van natuursteen waarvan de vorm geen 
rechthoekig parallellepipedum is, meer bepaald op stenen met een speciale vorm en op hulp-
stukken voor binnen- en buitentoepassingen. 

De norm definieert de prestaties met betrekking tot bijvoorbeeld sterkte, petrografische sa-
menstelling, volumemassa, porositeit, maatafwijkingen, thermische geleidbaarheid, waterop-
slorping en vorstweerstand en voorziet in de beoordeling van de overeenkomstigheid van het 
product met de norm. De vereisten voor de CE-markering van producten die onder het toepas-
singsgebied van die norm vallen, zijn eveneens vermeld. 

De norm omvat geen meetmethode, tolerantie en vereisten ten aanzien van spreiding in afme-
tingen, hoeken en straalkenmerken van speciaal gevormde metselstenen in natuursteen. 

De norm is niet van toepassing op verdiepingshoge panelen, natuursteen voor vloeren (tegels, 
klinkers) noch op rookgangen van schoorstenen, noch op stenen bestemd voor vochtscher-
men.  

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de verklaarde waarden moe-
ten aangetoond worden door verwijzing naar proefnormen of aanverwante normen, worden ze 
hierna opgesomd. De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de 
publicatie van dit document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven zijn verschenen, wordt de 
lezer verzocht die te raadplegen. 
NBN EN 772-1: Proeven op metselstenen – Deel 1: Druksterkte; 
NBN EN 772-11: Proefwijzen voor metselstenen – Deel 11: Bepalen van de wateropslor-
ping van betonsteen, kunstbetonsteen en natuursteen door haarbuiszuiging (capillariteit) 
en de aanvangswateropname van baksteen 
NBN EN 772-16: Beproevingswijzen voor metselstenen – Deel 16: Bepalen van de afme-
tingen 
NBN EN 772-20: Beproevingswijzen voor metselstenen – Deel 20: Bepalen van de vlak-
heid van de vlakken van metselstenen 
NBN EN 1745: Metselwerk en metselwaren: Bepalen van de rekenwaarden voor warmte-
verliezen  
NBN EN 13501-1+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.  
NBN EN 1052-3+A1: Beproevingswijzen voor metselwerk – Deel3: Bepalen van de aan-
vangafschuifsterkte 
NBN EN ISO 12572: Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en –producten 
- Bepalen van waterdampdoorlatendheidseigenschappen  
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NBN EN 1936: Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de werkelijke 
dichtheid en de schijnbare dichtheid en van de totale porositeit en open porositeit van na-
tuursteen 
NBN EN 12371: Beproevingsmethoden voor natuursteen: Bepaling van de vorstweerstand 
van metselstenen van natuursteen  
NBN EN 12372: Beproevingsmethoden voor natuursteen: Bepaling van de buigsterkte van 
metselstenen van natuursteen onder geconcentreerde belasting (nazien) 
NBN EN 12407: Beproevingsmethoden voor natuursteen - Petrografisch onderzoek  
NBN EN 12440: Natuursteen - Benamingscriteria  
NBN EN 12670: Natuursteen - Terminologie 
NBN EN 998-2: Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel 
NBN EN 1996: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 

Deel 1-1 + AC – met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-1 ANB: Gemeenschap-
pelijke regels voor constructies van gewapend en van ongewapend metselwerk  
Deel 1-2 - met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-2 ANB: Algemene regels – 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
Deel 2 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-2 ANB: Ontwerp, materiaal-
keuze en uitvoering van constructies van metselwerk 
Deel 3 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-3 ANB: Vereenvoudigde be-
rekeningsmethoden voor niet-gewapende constructies van metselwerk 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor metselstenen van natuur-
steen die courant in gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voor-
werp kunnen uitmaken van een productcertificatie (zie §2.1.4). De bedoelde voorschriften heb-
ben zowel betrekking op de kenmerken van de betonmetselstenen zelf als op de zogenaamde 
systeemkenmerken, die de prestaties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of binnen 
een specifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
NBN EN 771-6 en de regels voor de CE-markering, die op basis van die norm op metselstenen 
van natuursteen van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of aanvullingen t.o.v. 
die norm waar nodig ten behoeve van het correcte en duurzame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een producent kunnen verklaard 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie. Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten ge-
declareerd zijn conform NBN EN 771-6 om tot de productcertificatie (zie §2.1.4) van het pro-
duct te kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie (zie §2.1.4) op de markt worden ge-
bracht worden normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Benaming 

De benaming van de natuursteen aangaande  
• traditionele benaming; 
• petrografische familie; 
• typische kleur; 
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• plaats van oorsprong; 

wordt bepaald in overeenstemming met de norm NBN EN 12440.  

De petrografische naam wordt verklaard in overeenstemming met NBN EN 12407. 

 Indeling 

De Europese norm vermeldt geen indeling van metselstenen in natuursteen.  

 Formaten 

 Afmetingen 

De fabricagematen (d.i. de afmetingen van de steen, zoals de producent wil produceren) moe-
ten door de producent worden verklaard voor de lengte, de breedte en de hoogte, in die volg-
orde en uitgedrukt in millimeter. De werkelijke maat (d.i. de maat zoals gemeten) moet hier-
aan voldoen rekening houdend met de toegestane maatafwijking. Bijkomend mag de coördi-
natiemaat gegeven worden. De minimale breedte bedraagt 80 mm.  

Figuur 2.2.5.1. Afmetingen en oppervlakken 

 

1: lengte 2: breedte 

3: hoogte 

4: legvlak 

5: strek 

6: kop 

 
 Toegelaten afwijkingen 

De producent moet tevens aangeven tot welke maatafwijkingsklasse de metselstenen van na-
tuursteen behoren. De maatafwijkingen van de verklaarde fabricagematen van de metselste-
nen zijn in overeenstemming met tabel 2.2.5.1. Het is de fabrikant toegestaan strengere maat-
afwijkingen te verklaren voor een of meerdere afmetingen. Hij verklaart in ieder geval de maat-
afwijkingsklasse van de stenen. 

 Vlakheid en rechtheid van de oppervlakken 

De definitie van een “op maat gemaakte en afgewerkte steen” houdt in dat de legvlakken, de 
strekken en de koppen vlak zijn zonder aparte verklaring en voldoen aan de bij de klasse ho-
rende vereiste. Tevens houdt dat in dat de legvlakken van de stenen van klasse D3 geschikt 
zijn voor gelijmd metselwerk met voegen begrepen tussen 0,5 mm en 3 mm. 

De maximale afwijking <<e>> mag niet groter zijn dan de verklaarde waarde met een maxi-
mum van de waarden, zoals vermeld in tabel 2.2.5.1.  
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Figuur 2.2.5.2. Afwijking vlakheid en rechtheid van de oppervlakken 

 

Max x% (zie tabel 2.2.5.1) van de groot-
ste lengte van het vlak: L het be-
schouwde vlak 

 

 Rechtheid van de hoeken 

De rechtheid van de hoeken is zodanig dat de buitenhaaksheid van de hoeken kleiner is dan 
die van de overeenstemmende verklaarde klasse of kleiner dan de verklaarde waarde. 

Figuur 2.2.5.3. Rechtheid van de hoeken 

 

 
 
 
Tg α ≤ x% (zie tabel 2.2.5.1)voor de langste 
rechte hoek van het beschouwde vlak: L 
 

 Vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

Indien een strak uiterlijk van het metselwerk met metselstenen in natuursteen vereist is of in 
het geval dat metselstenen in natuursteen verklaard worden in maatafwijkingsklasse D3 voor 
metselwerk met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3,0 mm, worden de kenmerken van de 
maatafwijkingen aangevuld met eisen aangaande parallelle legvlakken. De producent ver-
klaart de maximale afwijking van de vlakevenwijdigheid van de legvlakken. Voor metselstenen 
in natuursteen van maatspreidingsklasse D3 bedraagt de maximale afwijking 1 mm. 

Figuur 2.2.5.4. Vlakevenwijdigheid van de legvlakken 

 

Hmax – Hmin ≤ verklaarde waarde en ≤ 
1mm voor metselstenen in natuursteen 
van klasse D3 
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Tabel 2.2.5.1. Toegelaten maatafwijkingen van metselstenen in natuursteen 
Afmetingen Op maat gemaakte en afgewerkte stenen Rechthoekig 

gebroken ste-
nen of recht-
hoekige ruw 
bewerkte ste-
nen 

Gebroken ste-
nen of ruw be-
werkte stenen 

Gezaagde vlakken Ruw gesneden 
stenen D1 D2 D3 

Lengte +/- 5 mm +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 15 mm geen vereiste 
Breedte a +/- 5 mm +/- 2 mm +/- 2 mm geen vereiste geen vereiste 
Hoogte +/- 5 mm +/- 2 mm +/- 1 mm +/- 15 mm geen vereiste 
Vlakheid van de 
vlakken 

0,5 % van de 
grootste af-
meting van 
het vlak 

0,3 % van de 
grootste af-
meting van 
het vlak 

0,3 % van de 
grootste af-
meting van 
het vlak, en ≤ 
+/- 1mm voor 
het legvlak 

1,5 % van de 
grootste af-
meting van het 
vlak 

geen vereiste 

Rechtheid van de 
hoeken 

0,5 % voor de 
langste rechte 
hoek van het 
vlak 

0,3 % voor de 
langste rechte 
hoek van het 
vlak 

0,3 % voor de 
langste rechte 
hoek van het 
vlak 

1,5 % voor de 
langste rechte 
hoek van het 
vlak 

Geen vereiste 

Vlakevenwijdigheid 
van de legvlakken 

  ≤ 1 mm   

a Niet van toepassing voor stenen met een overbreedte. 

Toegelaten maatafwijkingen van stenen met bijzondere vorm en hulpstukken zijn ofwel zoals 
gegeven in tabel 2.2.5.1 ofwel zoals verklaard door de fabrikant. 

De tolerantiegrenzen zijn waarden die kunnen worden aangewend om de geschiktheid van een 
type metselsteen voor plaatsing met een bepaalde voegdikte en een bepaalde metseltechno-
logie te bepalen, of om in het geval van gevelstenen het uitzicht te beïnvloeden. 

Metselstenen in natuursteen die bedoeld zijn voor gebruik in metselwerk dat vervaardigd 
wordt met lijmmortel met een voegdikte, die begrepen is tussen 0,5 mm en 3 mm behoren tot 
de maatafwijkingsklasse D3.  

 Uitzichtkenmerken 

De esthetische eigenschappen zoals kleur, materiaalstructuur en oppervlaktestructuur van 
metselstenen in natuursteen die bestemd zijn voor zichtmetselwerk (binnen en buiten) en de 
toelaatbare afwijkingen hiervan, moeten het voorwerp uitmaken van overeenkomst tussen ko-
per en verkoper. Zij moeten vooraf worden overeengekomen tussen de partijen op basis van 
door de producent voorgelegde monsters. Die monsters zijn zo goed als mogelijk representa-
tief voor de mogelijke variaties van voormelde kenmerken. De overeenstemming van het ui-
terlijk van metselstenen in natuursteen, bestemd voor sier- en zicht metselwerk wordt nage-
gaan door vergelijking met het voorgelegde monster, uitgevoerd op een afstand van 3 m in 
gewoon daglicht. De overeenstemming wordt vastgelegd vóórdat de stenen verwerkt worden.  

Gezien de aard van metselstenen in natuursteen, wordt telkens een “indicatief” monster voor-
gelegd dat de algemene tonaliteit en eindafwerking weergeeft, maar geenszins de uniformiteit 
in kleur en dezelfde aanwezigheid van ertsaders, enz. … weergeeft van de werkelijke levering. 

Indien één monster niet de karakteristieke uitzichtkenmerken kan weergeven, worden min-
sterns drie monsters getoond: 

• één monster is de benaderende gemiddelde weergave; 
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• de twee andere monsters geven zoveel mogelijk de extreme uitzichtkenmerken 
weer. 

Noot: Indicatieve monsters moeten duidelijk als zodanig aan de gebruiker getoond worden. Speci-
fieke eigenschappen zoals glasgroeven, vlekjes, holtes voor travertijn, “worm holtes” voor marmer, 
kristallijne insluitsels of aders, roestvlekjes, enz., worden niet als gebreken beschouwd. 

Beschadigingen 

Het aantal beschadigde metselstenen in natuursteen mag de 2 % niet overschrijden van de 
totale beschouwde hoeveelheid. 

Worden als beschadiging beschouwd:  
• elke gebroken metselsteen van natuursteen; 
• elke metselsteen van natuursteen die een scheur vertoont van > 20 mm en een 

breedte > 0,2 mm; 
• elke zichtmetselsteen- waarvan minstens een zichtvlak een zichtbare scheur ver-

toont met een lengte die groter is dan 10 mm en een scheurwijdte van 0,2 mm; 
• elke op maat gemaakte en afgewerkte metselsteen van natuursteen, waarvan het 

totale volume van de rand of hoekschade meer bedraagt dan 5 % van het volume 
van de metselsteen. Het volume wordt bepaald door het product p.q.r. (zie figuur 
2.2.5.6) en wordt uitgedrukt op 1 % nauwkeurig; 

• elke op maat gemaakte en afgewerkte metselsteen van natuursteen waarvan de 
totale oppervlakte van de rand- of hoekschade in een zichtvlak meer bedraagt van 
1 % van de oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte van ten minste 
een rand- of hoekschade meer dan 200 mm² bedraagt. De oppervlakte wordt be-
paald door het product van twee afmetingen p, q, of r, naargelang het geval (zie fi-
guur 2.2.5.6). De beschadigde totale oppervlakte van de zichtvlakken wordt uitge-
drukt op 0,2 % nauwkeurig; 

•  elke op maat gemaakte en afgewerkte metselsteen van natuursteen waarvan de 
totale oppervlakte van de beschadiging in het zichtoppervlak (met uitzondering van 
randen en hoeken) meer bedraagt dan 100 mm². De oppervlakte wordt bepaald 
door het product p.q. (zie figuur 2.2.5.5). De beschadigde totale oppervlakte van de 
zichtvlakken wordt uitgedrukt op 0,2 % nauwkeurig. 

Figuur 2.2.5.5. Oppervlakteschade van op maat gemaakte en afgewerkte natuurstenen 
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Figuur 2.2.5.6. Rand- en hoekschade van op maat gemaakte en afgewerkte natuurstenen 

 
Noot: het volume van de metselstenen en de oppervlakte van de zichtvlakken wordt berekend, uit-
gaande van de individuele uitwendige afmetingen. Alle afmetingen worden bepaald tot op 1 mm 
nauwkeurig. 

 Algemene geometrische kenmerken 

De algemene geometrische kenmerken hebben als doel de geometrie te beschrijven ten be-
hoeve van de stabiliteitsberekeningen en brandwerendheid en ten behoeve van bepaalde sys-
teemprestaties (luchtdoorlatendheid, thermische weerstand, …) 

De verwijzing naar groepen conform NBN EN 1996-1-1 (EC6) + ANB gebeurt volgens tabel 
2.2.5.2.  

Tabel 2.2.5.2. Groepindeling volgens NBN EN 1996-1-1 

 Groep 1 
Totaal volume van de holten (% van het brutovolume) (1) ≤ 25% 

(1) het brutovolume wordt berekend aan de hand van de fabricagematen. 

 Schijnbare droge volumemassa  

Deze kenmerken worden aangewend bij de bepaling van de gebruiksgeschiktheid in het kader 
van:  

• stabiliteitsberekeningen (massa van de wanden); 
• akoestische berekeningen; 
• brandwerendheid; 
• thermische isolatie; 

en moeten daarom door de producent worden verklaard. 

De schijnbare droge volumemassa van de stenen wordt door de fabrikant verklaard, in kg/m³. 
Die verklaring moet samengaan met de verklaring van de open porositeit. 

Noot: De schijnbare droge volumemassa van metselstenen in natuursteen is gelijk aan de bruto 
droge volumemassa zoals vermeld in de andere productnormen voor metselstenen. 

 Druksterkte 

De declaratie van de druksterkte van metselstenen van categorie I is verplicht. De te verklaren 
waarde is de gemiddelde genormaliseerde druksterkte en de oriëntatie van de metselsteen. 
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Bijkomend mag de producent ook de karakteristieke genormaliseerde druksterkte (5 % frac-
tiel) verklaren. Bovendien moet de producent vermelden of de stenen van categorie I of van 
categorie II zijn  

Indien de metselsteen van natuursteen niet-isotroop is wegens de geologische vorming, kan 
het noodzakelijk zijn de druksterkte van de metselsteen voor de verschillende legvlakken apart 
te verklaren.  

Producenten die over een certificaat beschikken van hun FPC-systeem (eigen productiecon-
trolesysteem) uitgereikt door een aangemelde instantie,”Notified Body” (= CE- AVCP 2+) bren-
gen stenen op de markt van categorie I (zie ook hoofdstuk 2.1 Algemeen). Dat houdt in dat de 
drukweerstand verklaard wordt met een betrouwbaarheid van 95 %. 

Producenten die metselstenen op de markt brengen onder CE - AVCP 4, (enkel eigen verkla-
ring van de fabrikant), brengen stenen op de markt van categorie II. Hiervoor wordt in de nor-
men geen betrouwbaarheidsniveau van de verklaring van druksterkte bepaald.  

In het geval van berekend dragend metselwerk is het aan te raden de overeenkomstigheid van 
druksterkte van de geleverde stenen na te gaan door beproeving van metselstenen, bemon-
sterd volgens bijlage A van de Europese norm, en dat vooraleer de stenen te verwerken. Hierbij 
moet in acht genomen worden dat elk individueel resultaat hoger moet zijn dan 80 % van de 
verklaarde gemiddelde waarde en dat de variatiecoëfficiënt ≤ 25 % moet zijn. Indien de varia-
tiecoëfficiënt groter is dan 25 % moet dat apart vermeld worden om de gebruiker op de hoogte 
te stellen dat de karakteristieke druksterkte van de muur moet bepaald worden door proeven 
op muurtjes. 

Stenen van categorie I, waarvan de fabrikant een certificaat van productcontrole (zie §2.4.1) 
kan voorleggen, uitgereikt door een onafhankelijke erkende instelling, worden over het alge-
meen van die beproevingen vrijgesteld. 

De genormaliseerde gemiddelde druksterkte wordt bekomen door de gemiddelde druksterkte 
van de betonmetselsteen te vermenigvuldigen met de vormfactor δ (zie tabel 2.2.5.3 hierna).  

De genormaliseerde druksterkte is dus de gemiddelde druksterkte van de betonmetselsteen, 
herleid naar een eenheidsformaat van 100 mm x 100 mm in luchtdroge toestand. 

Tabel 2.2.5.3. Waarde voor de vormfactor δ 

Hoogte 
Kleinste horizontale afmeting 

[mm] 
[mm] 50 100 150 200 ≥ 250 

40 0,80 0,70 - - - 
50 0,85 0,75 0,70 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
Tussenliggende waarden kunnen bekomen worden door lineaire interpolatie. 

 Buigsterkte 

Indien metselwerk van metselstenen in natuursteen onderworpen wordt aan horizontale be-
lasting, moet de fabrikant de gemiddelde buigsterkte van de metselsteen verklaren in over-
eenstemming met NBN EN 12372. 
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Bij bemonstering van 10 stenen volgens Annex A van NBN EN 771-6 en beproeving volgens 
NBN EN 12372, mag de afwijking niet groter zijn dan de waarde, afgeleid uit figuur 2.2.5.7 

Figuur 2.2.5.7. Toelaatbare afwijking van de gemiddelde buigweerstand 

 
 

 
 
 

 Thermische eigenschappen 

Indien de metselstenen in natuursteen worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld 
worden aangaande warmte-isolatie, moet de producent voldoende gegevens verstrekken aan-
gaande de warmte-isolatie van de stenen. Hij doet dat met: 

• een verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt; 
• in variante: een verklaring van volumemassa en configuratie. 

 Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

De producent verklaart de λ10,droog,metselsteen, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de equivalente 
warmtegeleidbaarheid) van de metselsteen bij 10°C en in droge toestand. Tevens moet hij de 
wijze waarop de verklaring gebaseerd is vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde 

• voor volle metselstenen: 
o methode S1: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van “λ10,droog,met-

selsteen/nettovolumemassa in droge toestand”;  
o methode S2: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-

tistische evaluatie van de nettodensiteit en een relatie “λ10,droog,mat/nettovolu-
memassa” op basis van proeven; 

o methode S3: bepaling van de λ10,droog,metselsteen –waarde, gebaseerd op een sta-
tistische evaluatie van de nettodensiteit en bekomen proefresultaten van de 
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Gemiddelde buigweerstand in MPa 

                  Tussen 0 en 0,15 MPa is er geen vereiste. 
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thermische transmissiecoëfficiënt van metselwerkmuren met die metselste-
nen en mortel. 

In het kader van de CE-markering moet de producent de gemiddelde waarde verklaren, zijnde 
de gemiddelde λ10,droog,metselsteen -waarde. 

Conform de EPB-regelgeving: Bijlage 3:”Transmissie Referentie Document” (bijlage 7 in Wal-
lonië), geldt in België daarboven de wettelijke verplichting om de λ10,droog,metselsteen (90/90)-waarde 
te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractielbovengrens met een betrouwbaarheidsni-
veau van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is.  

Aanvullend kan de producent eveneens de rekenwaarden λUi en λUe verklaren (zie STS 22-3: 
Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische isolatie, Brandweer-
standen en Luchtdichtheid ). 

In het kader van een productcertificatie (zie §2.4.1) worden ook die eigenschappen nagezien. 

Via een systeemattest is het ook mogelijk de thermische performantie van type wandelemen-
ten te verklaren. 

 Verklaring van volumemassa en configuratie 

In variante is het de producent ook toegestaan om: 
• de vormkenmerken van de steen;  
• de gemiddelde netto droge volumemassa of de gemiddelde bruto droge volume-

massa, en de 90 %-fractielwaarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 90/90-
waarde) of de 50 %-fractielwaarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 50/90-
waarde) te verklaren. 

De fabrikant moet duidelijk het fractiel en de betrouwbaarheid vermelden van de verklaarde 
waarden. 

De ontwerper moet in dat geval zelf de berekening van de gemiddelde λ10,droog,metselsteen waarde 
en de λ10,droog,metselsteen (90/90)-waarde maken. Hiervoor wordt verwezen naar: 

• EN 1745; 
• Transmissie Referentie Document. 

Die waarden kunnen aangewend worden voor de berekening van de U-waarde van de wand-
elementen, in combinatie met de overeenkomstige waarde van de metselmortel volgens NBN 
B 62-002 (zie  STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoestische 
isolatie, Brandweerstanden en Luchtdichtheid). 

 Vorstbestandheid 

Voor alle metselstenen van natuursteen, om te gebruiken in omstandigheden waar een risico 
is op vorst-dooi-cycli in vochtige omstandigheden is, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk (al 
dan niet siermetselwerk) en grondmetselwerk, moet de producent de geschiktheid verklaren 
voor blootstelling aan bepaalde weersomgevingsvoorwaarden, zoals aangegeven. 

De vorstbestandheid van de metselstenen in natuursteen wordt verklaard, overeenkomstig 
NBN EN 12 371. De producent verklaart eveneens het aantal vorst – dooi-cycli waaraan de 
metselsteen in natuursteen weerstaat zonder dat twee van de drie onderstaande grenzen be-
reikt worden:  

• de score van de visuele inspectie bereikt schaal 3 (het vaststellen van zichtbare 
beschadigingen onder de vorm van scheuren of afschilfering);  
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• verminderen van de E-modulus met 30 %; 
• verminderen van het volume met 1 %. 

Indien de beoogde toepassing voorziet in een volledige bescherming tegen waterindringing 
(een waterdichte pleisterlaag, een waterdichte gevelbekleding, gebruik in binnenmuren of bin-
nenspouwblad, moet er geen verklaring zijn van de vorstweerstand. 

Voor alle metselstenen van natuursteen, om te gebruiken in omstandigheden waar een risico 
is op vorst-dooi-cycli in vochtige omstandigheden is, d.i. bestemd voor buitenmetselwerk en 
grondmetselwerk, moet de producent de geschiktheid verklaren voor blootstelling aan be-
paalde weersomgevingsvoorwaarden, zoals aangegeven. Tabel 2.2.5.4 geeft aan hoeveel vost-
dooicycli de metselsteen van natuursteen moet weerstaan. 

Tabel 2.2.5.4. Vorstweerstand: aantal cycli in functie van toepassing 

Buitentoepassingen Methode NBN EN 12371 
Elementen in contact met de grond 140 
Opgaande niet-verticale delen of elementen die 
uit het gevelvlak springen 

84 

Elementen van massief metselwerk 70 

 Open porositeit 

De producent verklaart de gemiddelde waarde van open porositeit van de metselstenen in na-
tuursteen in overeenstemming met NBN EN 1936. 

Bij bemonstering van 6 stenen volgens Annex A van NBN EN 771-6 en beproeving volgens NBN 
EN 1936, mag de afwijking niet groter zijn dan de waarde, afgeleid uit figuur 2.2.5.8. 

Figuur 2.2.5.8. Toelaatbare afwijking van de gemiddelde porositeit 

 
 
 

 Wateropslorping door capillariteit 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de steen op de markt gebracht wordt en in ieder 
geval voor stenen die bestemd zijn voor aan het buitenklimaat blootgestelde bouwdelen, d.i. 
bestemd voor buitenmetselwerk (al dan niet siermetselwerk), verklaart de fabrikant in g/m2s 
de maximale wateropslorpingscoëfficiënt door capillariteit. De gemeten gemiddelde waarde 
volgens NBN EN 772-11 van zes metselstenen mag niet groter zijn dan de verklaarde waarde. 
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Porositeit in % 

                              Tussen 0 en 2 %   is er geen vereiste. 
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Indien de metselstenen in natuursteen niet isotroop zijn moet de producent de wateropslor-
ping verklaren van het legvlak en van de strek. De opzuiging wordt gemeten in volgende tijds-
intervallen:  

• metselstenen met hoge opslorping na: 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 
60 min, 480 min en 1440 min.; 

• metselstenen met lage wateropslorping na: 30 min, 60 min, 180 min, 480 min, 1 
440, 2 880 min en 4320 min.;  

waarbij het vlak wordt ondergedompeld tot (5 ± 1) mm water. 

 Waterdampdiffusieweerstand 

Indien toepasselijk voor het gebruik waarvoor de stenen op de markt gebracht worden en in 
ieder geval voor stenen bestemd voor gebruik in buitenbouwdelen, verstrekt de fabrikant in-
lichtingen over de waterdampdoorlatendheid door middel van de tabelwaarden voor de water-
dampdiffusiecoëfficiënt in EN 1745 of door bepaling volgens EN ISO 12572. 

De waterdampdiffusiecoëfficiënt µ is gedefinieerd als de factor die aangeeft hoeveel keer de 
dampdiffusieweerstand van een materiaal hoger is dan de dampdiffusieweerstand van een 
luchtlaag van dezelfde dikte. Om de dampdiffusieweerstand van twee materialen te vergelijken 
is het dus nodig de factor µ te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal om als uitkomst 
een waarde in “m” (meter) te bekomen.  

Tabel 2.2.5.5. Waterdampdiffudiecoëfficiënt 

Type gesteente droge volumemassa 
van het materiaal 

(netto droge volume-
massa) 

Waterdampdiffusiecoëfficiënt 
µ 

kg/m3 droog Nat 

Metamorfe en dieptegesteenten 
Gneis, porfier 2.300 tot 2.900 10 000 10 000 
Marmer 2.600 tot 2.800 10 000 10 000 
graniet 2.500 tot 2.700 10 000 10 000 
Vulkanische rotsen 
Basalt 2.700 tot 3.000 10 000 10 000 
Trachiet, andesiet 2.000 tot 2.700 20 15 
Vulkanische lava ≤ 1.600 20 05 
Kalksteen 
Zeer hard gesteente 2.200 tot 2.590 250 200 
Hard gesteente 2.000 tot 2.190 200 150 
Compact gesteente 1.800 tot 1.990 50 40 
Zacht gesteente 1.600 tot 1.790 40 25 
Zeer zacht gesteente ≤ 1.590 30 20 
Zandsteen 
kwartseniet 2.600 tot 2.800 40 30 
Siliciumrijke zandsteen 2.200 tot 2.590 40 30 
Kalkzandsteen 2.000 tot 2.700 30 20 
Silex, molensteen, natuurlijke puimsteen 
Silex 2.600 tot 2.800 10 000 10 000 
Molensteen 1.900 tot 2.500 50 40 
Molensteen 1.300 tot 1.900 30 20 
Natuurlijk puimsteen 1.600 8 6 
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 Brandreactie 

Voor stenen bestemd voor gebruik in bouwdelen die aan brandeisen onderworpen zijn, ver-
klaart de fabrikant de brandreactieklasse van de metselsteen. Hij kan dat doen volgens de 
bepalingen in EN 13501-1. Metselstenen die homogeen verdeelde organische stoffen bevatten 
in een massa- of volumeverhouding (de meest nadelige) van ≤ 0,1 %, mogen verklaard worden 
tot de brandreactieklasse A1 te behoren zonder verdere beproeving. 

 Hechtsterkte 

Indien de fabrikant de minimale hechtsterkte in combinatie met mortel verklaart, moet dat 
gebeuren in termen van de karakteristieke initiële schuifspanning en de wijze waarop zijn ver-
klaring gebaseerd is. Dat kan op basis van 

• proeven volgens NBN EN 1052-3; 
• tabelwaarden. 

Noot: In de meeste gevallen wordt het gebruik van tabelwaarden als voldoende beschouwd. 

 Verklaring op basis van tabelwaarden 

De karakteristieke initiële schuifspanning in combinatie met mortel kan verklaard worden op 
basis van NBN EN 998-2 volgens de gegevens in tabel 2.2.5.6. 

Tabel 2.2.5.6. Hechtsterkte volgens NBN EN 998-2 

Metselstenen van natuursteen Mortel voor algemene toepassing 0,15 N/mm2 
Lijmmortel 0,30 N/mm2 

Noot: de ontwerper kan voor de berekening van het metselwerk en bij ontstentenis van gegevens met 
betrekking tot de afschuifhechtsterke eveneens gebruikmaken van de waarden van tabel 2.2.1.14 die 
ontleend zijn aan NBN EN 1996-1-1. De tabelwaarden zijn opgemaakt in de verfonderstelling dat: 

• geen hulpstoffen en toevoegsels worden gebruikt in de mortel; 
• of: wordt aangetoond dat deze hulpstoffen en toevoegsels geen afbreuk doen aan de hecht-

sterkte (bv. via aanvaarde productcertificatie). 

Tabel 2.2.5.7. Hechtsterkte volgens NBN EN 1996-1-1 
Metselstenen Fvko (N/mm2) 

Mortel voor algemene toepas-
sing met een gegeven sterkte-

klasse 

Lijmmortel met lintvoe-
gen tussen 0,5mm en 

3mm 

Lichtgewichtmortel 

Metselsteen in na-
tuursteen M1-M2 0,10 0,3 - 

 Verklaring op basis van proeven 

Ingeval het vastleggen van de verklaarde waarde gebeurt op basis van proeven volgens NBN 
EN 1052-3, geeft de producent tevens op voor welke types van stenen en mortel de verklaring 
van toepassing is. 

 Gevaarlijke bestanddelen 

Indien er een nationale regelgeving voorhanden is aangaande “gevaarlijke bestanddelen”, 
moet de producent nazicht uitvoeren en verklaringen doen over het vrijkomen van gevaarlijke 
bestanddelen, of soms het gehalte aan gevaarlijke stoffen. 

Zolang er geen geharmoniseerde Europese proefnormen bestaan, moeten het nazicht en de 
verklaringen hiervoor gebeuren volgens de voorschriften van het land waar die producten op 
de markt gebracht worden. 
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Noot 1: Een informatieve database over Europese en nationale voorschriften voor gevaarlijke stof-
fen is beschikbaar op de website https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regula-
tion_en. 
Noot 2: In België is er momenteel (2018) nog geen nationale regelgeving. 

 Mortels voor metselwerk 
 Definitie 

Mortel voor metselwerk is een mengsel van een of meer minerale bindmiddelen, toeslagma-
terialen en water, samen met eventuele toevoegingen en/of hulpstoffen voor metselen, door-
strijken of voegen. 

 Normen 

De productnorm waaraan de fabrieksmatige en semifabrieksmatige metselmortels moeten 
voldoen is de geharmoniseerde Europese Norm 
 NBN EN 998-2: Specificaties voor mortels: Deel 2: Metselmortel 

Die norm bevat de eigenschappen en prestatie-eisen voor industriële metselmortels, door-
strijkmortels en voegmortels, voor gebruik in metselwerkconstructies, kolommen en schei-
dingswanden (bijvoorbeeld voor zichtbaar blijvend en gepleisterd metselwerk, dragende en 
niet-dragende metselwerkconstructies, zowel voor bouwkundige als civieltechnische toepas-
sing).  

De eigenschappen en prestaties van mortels voor het metselen van metselstenen zijn in relatie 
tot zijn gebruik. 

De eigenschappen van de metselmortels worden opgesplitst in twee onderdelen:  
• een eerste deel met vermelding van de eigenschappen van de verse onverharde 

mortel en eventueel de samenstelling of samenstellende delen; 
• een tweede deel met vermelding van de eigenschappen van de verharde mortel. 

Met het doel een prestatiegerichte norm te realiseren, verwijst die norm enkel naar de eigen-
schappen van het product en niet naar de productiemethodes, behalve waar dat onvermijdelijk 
is met betrekking tot de beschrijving van de eigenschappen van de mortel. 

De Europese norm legt voor verse mortels de declaratiewijze vast van verwerkingstijd, chlori-
degehalte, luchtgehalte, volumemassa en correctietijd (enkel voor lijmmortels). 

Voor verharde mortels legt zij de prestaties vast van drukweerstand, en de declaratiewijze van 
de hechtsterkte, wateropslorping, waterdampdoorlatendheid, thermische eigenschappen, 
vorstbestandheid, brandreactie, volumemassa en bijkomend voor lijmmortels: gloeiverlies, 
buigtreksterkte, in overeenstemming met de proefmethodes, zoals bepaald in de Europese 
proefnormen. 

De norm behandelt niet op de werf gemaakte mortels.  

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de declaratie moet worden 
aangetoond door verwijzing naar proefnormen of aanverwante normen, worden ze hierna op-
gesomd. De uitgaven van de vermelde normen zijn die welke van kracht zijn bij de publicatie 
van dit document. Indien na de publicatie nieuwe uitgaven zijn verschenen, wordt de lezer ver-
zocht die te raadplegen. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
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NBN EN 771-1: Voorschriften voor metselstenen: Deel 1: Metselbaksteen 
NBN EN 771-2: Voorschriften voor metselstenen: deel 2 metselstenen van kalkzandsteen 
NBN EN 771-3: Voorschriften voor metselstenen: deel 3: betonmetselstenen (gewone en lichte 
granulaten) 
NBN EN 771-4: Voorschriften voor metselstenen: deel 4:Geautoclaveerde cellenbetonmetsel-
stenen 
NBN EN 771-6: Voorschriften voor metselstenen: deel 6: metselstenen van natuursteen  
NBN EN 1015-1+A1: Proeven voor metselmortel-Deel 1: Bepaling van de korrelverdeling (door 
zeefontleding 
NBN EN 1015-2 +A1: Proeven voor metselmortel-Deel 2: Monsterneming van mortels en aan-
maken van proefmortels 
NBN EN 1015-3 + A1 +A2: Proeven voor metselmortel-Deel 3: Bepalen van consistentie van 
verse mortel (met de schoktafel)  
NBN EN 1015-4: Proeven voor metselmortel-Deel 4: Bepaling van de samenhang van verse 
mortel (met indringtoestel) 
NBN EN 1015-6 + A1: Proeven voor metselmortel-Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid 
van verse mortel, NBN EN 1015-7: Proeven voor metselmortel-Deel 7: Bepaling van het lucht-
gehalte van verse mortel NBN EN 1015-9: Proeven voor metselmortel-Deel 9 + A1:Bepalen 
van verwerkbaarheidstijd en verbeteringstijd van verse mortel  
NBN EN 1015-7: Proeven moor metselmortel-Deel 7 Bepaling van het luchtgehalte van verse 
mortel 
NBN EN 1015-9 + A1: Proeven voor metselmortel – Deel 9: Bepalen van de verwerkbaarheid 
en verbeteringstijd van verse mortel 
NBN EN 1015-10: Proeven voor metselmortel-Deel 10 Bepalen van de droge volumemassa 
van verharde mortel 
NBN EN 1015-11: Proeven voor metselmortel-Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druk-
sterkte van verharde mortel 
NBN EN 1015-17 +A1: Proeven voor metselmortel-Deel 17: Wateroplosbare chloridegehalte 
van verse mortel 
NBN EN 1015-18: Proeven voor metselmortel-Deel 18: Bepaling van de capillaire water-
absorptie van verharde pleistermortels 
NBN EN 1745: Metselwerk en metselwaren: Bepalen van de rekenwaarden voor warmtever-
liezen  
NBN EN 13501-1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie 
op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.  
NBN EN 1996: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 

Deel 1-1 + AC – met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-1 ANB: Gemeenschappe-
lijke regels voor constructies van gewapend en van ongewapend metselwerk  
Deel 1-2 - met de nationale bijlage NBN EN 1996-1-2 ANB: Algemene regels – 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
Deel 2 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-2 ANB: Ontwerp, materiaal-
keuze en uitvoering van constructies van metselwerk 
Deel 3 + AC - met de nationale bijlage NBN EN 1996-3 ANB: Vereenvoudigde bere-
keningsmethoden voor niet-gewapende constructies van metselwerk 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor mortels die courant in gebruik 
zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voorwerp kunnen uitmaken van 
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een productcertificatie. De bedoelde voorschriften hebben zowel betrekking op de kenmerken 
van de metselmortels zelf als op de zogenaamde systeemkenmerken, die de prestaties aan-
geven in combinatie met bepaalde metselstenen of binnen een specifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
NBN EN 998-2 en de regels voor de CE-markering, die op basis van die norm op mortels van 
toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of aanvullingen t.o.v. die norm waar nodig 
ten behoeve van het correcte en duurzame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een fabrikant kunnen gedeclareerd 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie (zie §2.1.4). Kenmerken die onder de CE-markering vallen 
moeten gedeclareerd zijn conform NBN EN 998-2 om tot de productcertificatie (zie §2.1.4) van 
het product te kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en privévoorschrijvers onder hun verantwoordelijkheid 
worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaardings-
keuring. Producten die onder productcertificatie (zie §2.1.4) op de markt worden gebracht wor-
den normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

Noot: dit hoofdstuk behandelt niet op de werf gemaakte mortels. Hiervoor wordt verwezen naar  
STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk. 

 Termen en definities 

Fabrieksmatig vervaardigde mortel: een mortel, waarvan alle grondstoffen (soms met uit-
zondering van water) in vooraf welbepaalde verhoudingen op zodanige wijze zijn samenge-
bracht en gemengd in de fabriek dat, mits correct gebruik, voldaan wordt aan de vooropge-
stelde eisen.(die eisen kunnen prestatiegericht zijn of samenstellingsgericht zijn). 

Fabrieksmatig vervaardigde natte mortel: een mortel samengesteld en gemengd in een fa-
briek, geleverd op de bouwplaats klaar voor gebruik. 

Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel: een mortel samengesteld en droog gemengd in 
een fabriek, op de bouwplaats gemengd met water volgens de voorschriften van de fabrikant.  

Semifabrieksmatig vervaardigde mortel: een mortel, waarbij de grondstoffen in een fabriek 
in een meer-kamer-silo worden opgeslagen, op de bouwplaats gedoseerd en gemengd met 
water volgens de voorschriften van de fabrikant. Andere methodes die op hetzelfde principe 
gebaseerd zijn worden niet uitgesloten, indien zij minstens dezelfde betrouwbaarheid hebben. 

Prestatiemortel: een al dan niet verhard mengsel van fijne granulaten (of zand), bindmid-
del(en) en water, al dan niet met hulpstoffen en/of toevoegingen. Voor aanduiding van de plas-
tische fase verdient de term metselspecie aanbeveling. Er worden drie typen prestatiemortels 
onderscheiden: metselmortels voor algemene toepassing (G), lijmmortels (T) en lichtgewicht 
metselmortels (L).  

Metselmortel voor algemene toepassing (G): een prestatiemetselmortel waaraan afhanke-
lijk van de toepassing al of niet specifieke eisen zijn gesteld.  

Metselmortel voor dunne metselvoegen (M): een metselmortel die kan worden toegepast in 
metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 4 mm en kleiner of gelijk 
aan 8 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie verder voegdikte). 



 

 
 

116 

Metselmortel voor medium metselvoegen (Lv): een metselmortel die kan worden toegepast 
in metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 8 mm en kleiner of 
gelijk aan 12 mm en waaraan geen specifieke eisen zijn gesteld. 

Metselmortel voor dikke metselvoegen (XL): een metselmortel die kan worden toegepast in 
metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 12 mm en waaraan spe-
cifieke eisen zijn gesteld. 

Lijmmortel (T): een prestatiemetselmortel met verbeterde aanhechtingseigenschappen en 
met een, afhankelijk van de toe te passen voegdikte, maximale korrelgrootte gelijk of kleiner 
dan de opgegeven waarde met een maximum van 2 mm.  

Lijmmortel voor dunne lijmvoegen (XS): een lijmmortel die kan worden toegepast in met-
selwerk van stenen, blokken of elementen met voegen kleiner of gelijk aan 3 mm en waaraan 
specifieke eisen zijn gesteld. 

Lijmmortel voor dikke lijmvoegen (S): een lijmmortel die kan worden toegepast in metsel-
werk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 3 mm en kleiner dan 6 mm 
waaraan specifieke eisen zijn gesteld  

Lichtgewicht metselmortel (L): een metselmortel met een droge dichtheid van de verharde 
mortel van ten hoogste 1300 kg/m³.  

Lichtgewicht lijmmortel voor dunne lijmvoegen (XS): een lijmmortel die kan worden toege-
past in metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen kleiner dan of gelijk aan 3 
mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld. 

Lichtgewicht lijmmortel voor dikke lijmvoegen (S): een lijmmortel die kan worden toegepast 
in metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 3 mm en kleiner dan 
6 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld. 

Lichtgewicht metselmortel voor dunne metselvoegen (M): een metselmortel die kan wor-
den toegepast in metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 4 mm 
en kleiner of gelijk 8 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld. 

Lichtgewicht metselmortel voor medium metselvoegen (Lv): een metselmortel die kan 
worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 8 
mm en kleiner dan of gelijk aan 12 mm en waaraan specifieke eisen zijn gesteld. 

Lichtgewicht metselmortel voor dikke metselvoegen (XL): een metselmortel die kan wor-
den toegepast in metselwerk van stenen, blokken of elementen met voegen groter dan 12 mm 
en waaraan specifieke eisen zijn gesteld. 

Mortel op samenstelling: een mortel vervaardigd in vooraf bepaalde verhoudingen, waarvan 
de eigenschappen zijn aangenomen op grond van de omschreven verhouding van de samen-
stellende delen (receptconcept). 

Voegmortel: een al dan niet verhard mengsel van fijne granulaten, bindmiddel(en) en water 
en eventueel hulpstoffen en/of toevoegingen. Voor aanduiding van de plastische fase verdient 
de term voegspecie aanbeveling.  

Bindmiddel: een minerale grondstof, bijvoorbeeld (metsel)cement of luchtkalk, die wordt ge-
bruikt om de vaste deeltjes te binden om zo een samenhangende massa te vormen.  

Granulaat: een korrelvormig materiaal dat niet bijdraagt aan het verhardingsproces van de 
mortel.  
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Hulpstof: een materiaal dat aan de mortel wordt toegevoegd om specifieke modificaties van 
de eigenschappen te bereiken (bijvoorbeeld luchtbelvormer, vertrager, polymeren, …). 

Toevoegsels: een poedervormig anorganisch materiaal (dat geen granulaat of bindmiddel is) 
dat wordt toegevoegd aan de mortel om bepaalde eigenschappen te verbeteren of te bereiken 
(bijvoorbeeld kalksteenmeel, kleurstoffen, …). 

Tussenproduct: (halffabricaat) is een door de producent samengesteld mengsel van grond-
stoffen, dat door de producent gebruikt wordt voor de vervaardiging van een eindproduct.  

Aanmaakwater: is water dat is bestemd voor de vervaardiging van mortelspecie.  

Levering op gebruikseisen (of levering van mortel met gespecificeerde eigenschappen): 
bij levering op gebruikseisen wordt de samenstelling van de mortel gekozen door de producent 
om te voldoen aan de gespecificeerde prestatie-eisen.  

Voegdikte: voor de beoordeling van de voegdikte van metselwerk wordt uitgegaan van de ge-
middelde voegdikte. De verschillende voegdikten die in metselwerk te onderkennen zijn en 
waarvoor prestatie-mortels met verschillende eisen zijn beschreven, zijn samengevat in tabel 
2.3.1. 

Tabel 2.3.1. Metselmorteltypes en voegtypes 

Metselmortel- type Voegtype Voegdikte, V 
(mm) 

Voegtype aanduiding 
 (facultatief) 

T en L Dunne lijmvoeg       V ≤ 3 XS 
T en L Dikke lijmvoeg  3 < V < 6 S 
G en L Dunne metselvoeg  4 < V ≤ 8 M 
G en L Medium metselvoeg  8 < V ≤ 12 Lv 
G en L Dikke metselvoeg  12 < V       . XL 

Toepassingstypes: op basis van geschiktheid voor een aantal specifieke toepassingen worden 
drie metselmorteltypes onderscheiden  

Tabel 2.3.2. Morteltoepassingstypes 

Morteltoepassingstype Specifieke toepassing 
A (MX2 & MX3) Buiten (vocht en vorst; waterkerend werk en alle werk in weer en wind)  
B (MX1) Binnen (droog werk binnen; dragend en niet-dragend)  

C Werk waarbij zekere vervormingen door het metselwerk moeten kun-
nen worden opgenomen  

 Eigenschappen 

 Algemeen 

De producent moet de eigenschappen en prestaties van de mortels verklaren in overeenstem-
ming met de hiervoor vermelde Europese proefnormen en procedures, zoals aangegeven in 
de NBN EN 998-2. 

 Granulaten 

De maximale korrelgrootte van de gebruikte granulaten, beproefd op de droge mortel volgens 
NBN EN 1015-1 wordt aangegeven in tabel 2.3.3. 

Tabel 2.3.3. Maximale korrelgroottes van de granulaten 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
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Kenmerken Eenheid Proefnormen Dunne 
metsel-

voeg 

Me-
dium 

metsel-
voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Me-
dium 

metsel-
voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Droge mortelfase 
Max. korrel-
grootte 

mm NBN EN 1015-1 3 6 8 3 6 8 

 Eigenschappen van verse mortel 
Noot: De prestatie-eisen gelden bij een waterdosering die, indien beproefd volgens NBN EN 1015-
3 en in gemengd in overeenstemming met de door de producent opgegeven mengtijd, een door de 
producent vermelde spreidmaat oplevert met een maximale afwijking van ±10 mm. Bij het ontbre-
ken van die informatie geldt dat de eisen gelden voor een mortel die is aangemaakt met een hoe-
veelheid water die een spreidmaat van (175 ±10) mm oplevert, waarbij de maximale mengtijd ge-
bonden is aan een luchtgehalte van max. 20 %.  

2.3.6.3.1 Verwerkingstijd 

De verwerkingstijd moet gedeclareerd worden door de fabrikant. Indien bemonsterd volgens 
NBN EN 1015-2 en beproefd volgens NBN EN 1015-9, mag de werkelijke verwerkingstijd niet 
korter zijn dan de verklaarde waarde. De minimale vereiste waarden staan vermeld in ta-
bel 2.3.4. 

Tabel 2.3.4. Minimale verwerkingstijd 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A(buiten) – MX2 & MX3 B(binnen) - MX1 
Dunne 

metsel-
voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 
Kenmerken Eenheid Proef-

normen 
Plastische fase 
Verwerkings-
tijd 

uren NBN EN 
1015-9 

 2  2  2  2  2  2 

2.3.6.3.2 Chloridegehalte 

Indien toepasselijk voor het gebruik, moet de fabrikant het maximumgehalte aan chloriden 
verklaren. Het chloridegehalte bedraagt niet meer dan 0,1 % van de droge volumemassa van 
de mortel. 

2.3.6.3.3 Luchtgehalte 

Indien toepasselijk voor het gebruik, moet de fabrikant de grenzen bepalen, waarbinnen het 
luchtgehalte van de verse mortel zich bevindt bij bemonstering volgens NBN EN 1015-2 en 
beproeving volgens NBN EN 1015-17. Indien de mortel is aangemaakt met poreuze granula-
ten, mag de beproeving ook gebeuren volgens NBN EN 1015-6. 
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Tabel 2.3.5. Maximaal luchtgehalte verse mortel 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dunne 

metsel-
voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 
Kenmerken Eenheid Proefnor-

men 
      

Droge mortelfase 
Luchtgehalte 
(gemiddelde 
waare) 

% V/V NBN EN 
1015-17  
NBN EN 
1015-6 

 18  18  18  18  18  18 

2.3.6.3.4 Volumemassa 

De minimale volumemassa wordt door de fabrikant verklaard. De minimale vereisten staan 
vermeld in tabel 2.3.6. 

Tabel 2.3.6. Minimale volumemassa verse mortel 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dunne 

metsel-
voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 
Kenmer-
ken 

Eenheid Proef-nor-
men 

      

Plastische fase 
Volume-
massa 

Kg/m3 NBN EN 
1015-6  1700  1700  1700  1700  1700  1700 

2.3.6.3.5 Spreidmaat 

De spreidmaat van de natte geprefabriceerde natte specie van de metselmortel voor algemene 
toepassing (G), bij beproeving volgens NBN EN 1015-3, moet (175 ±10) mm bedragen op het 
moment van levering. Voor lichtgewicht mortels mag op het moment van levering de spreid-
maat niet meer dan ±10 afwijken van een opgegeven spreidmaat.  

2.3.6.3.6 Verhouding van de samenstellende delen 

Bij mortels op samenstelling verklaart de fabrikant de verhouding van de samenstellende, het-
zij op basis van een volumeverhouding hetzij op basis van een gewichtsverhouding. Tevens 
moet hij de druksterkte verklaren. Bij ontstentenis van andere gegevens mag hij dat doen vol-
gens onderstaande indicatieve tabel 2.3.7 van NBN EN 1996-1-1 –ANB (2016). 
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Tabel 2.3.7. Indicatieve tabel verhouding samenstellende delen / performanties 

Gemiddelde 
druksterkte 
van de mor-
tel op 28 da-
gen 
fm (N/mm2) 

Voorbeelden van mortelsamenstelling Europese benamingen 
In massa (kg) 
bindmiddel 

per m3 droog 
zand 

In volumedelen Mortel Metselstenen 

 
Ce-

ment 
(C). 

Kalk-hy-
draat 
(CL) 

Hydrauli-
sche kalk 

(HL) 
Zand 

Indicatieve 
verhouding 

Perfor-
mantie 

Genormali-
seerde gemid-

delde druk-
sterkte 

fb (N/mm2) 
20 C 400 1 - - 3 M1: 0: 3 20 fb< 20 
12 C 300 1 - - 4 M1: 0: 4 12 12 ≤ fb ≤ 48 

8 
C 250 CL 50 
C200 HL 100 

2 
2 

1 
- 

- 
1 

9 
10 

M2: 1: 9 
M2: 1: 10 

8 8 ≤ fb ≤ 32 

5 C 200 CL 100 
C 150 HL 150 

1 
1 

1 
- 

- 
1 

6 
7 

M1: 1: 6 
M1: 1: 7 

5 5 ≤ fb ≤ 20 

2.5 
C 150 CL 150 
C 100 HL 200 
HL 400 

1 
1 
- 

2.5 
- 
- 

- 
2.5 
2 

7 
11 
5 

M1: 2,5: 7 
M1:2,5: 11 

M0: 2: 5 
2,5 2,5 ≤ fb ≤ 10 

De hierboven vermelde druksterktes van 12N/mm² en 8N/mm² zijn mortels respectievelijk die tot de klasse M10 en 
M5 behoren 

 Eigenschappen van verharde mortel 

Noot: De prestatie-eisen gelden bij een waterdosering die een door de producent vermelde spreidmaat ople-
vert met een maximale afwijking van ± 10 mm. Bij het ontbreken van die informatie geldt dat de eisen gelden 
voor een mortel die is aangemaakt met een hoeveelheid water die een spreidmaat van (175 ± 10) mm ople-
vert. 

2.3.6.4.1 Druksterkte 

Bij prestatiemortels moet de fabrikant de druksterkte van de metselmortel verklaren. Hij ver-
klaart tevens de druksterkteklasse in overeenstemming met de gegevens in tabel 2.3.8. Hij 
doet dat door de aanduiding van de letter M, gevolgd door de druksterkteklasse, in N/mm2, die 
de mortel zal overschrijden. 

Tabel 2.3.8. Druksterkteklassen 
Klasse M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 
Druksterkte [N/mm2] 1 2,5 5 10 15 20 d 

d is een verklaarde drukweerstand, groter dan 20N/mm² en een veelvoud van 5 

De door de fabrikant verklaarde druksterkte moet hoger of gelijk zijn aan de verklaarde 
druksterkteklasse. 

De minimale vereisten voor de druksterkte staan in tabel 2.3.9 (tenzij de ontwerpspecificaties 
anders bepalen) 

Tabel 2.3.9. Minimale druksterkteklasse in functie van de toepassing 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dunne 

metsel-
voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Medium 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 
Kenmer-
ken 

Een-
heid 

Proefnormen       

Droge mortelfase 
Druk-
sterkte 

N/mm2 NBN EN 1015-11 
 M 5  M 5  M 5  M 2,5  M 2,5  M 2,5 
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Fabrikanten die een prestatiemortel op de markt brengen moeten voor het vaststellen van de 
conformiteit voldoen aan het systeem 2+. Zij moeten beschikken over een certificaat van hun 
FPC-systeem (eigen productiecontrolesysteem) uitgereikt door een aangemelde instan-
tie,”Notified Body”. In het geval van berekend dragend metselwerk is het aan te raden de con-
formiteit van druksterkte van de mortel na te gaan door beproeving van de mortel volgens NBN 
EN 1015-11 en bemonsterd conform NBN EN 1015-2, en dat vooraleer de stenen te verwerken. 
Mortels, waarvan de fabrikant een certificaat van productcontrole (zie §2.4.1) kan voorleggen, 
uitgereikt door een onafhankelijke erkende instelling, worden over het algemeen van die be-
proevingen vrijgesteld. 

2.3.6.4.2 Hechtsterkte 

 Afschuifhechtsterkte 

Indien de producent de hechtsterkte verklaart in combinatie met metselstenen, moet de pro-
ducent de minimale afschuifhechtsterkte in combinatie met de metselsteen verklaren in ter-
men van de karakteristieke initiële afschuifweerstand en de wijze waarop zijn verklaring ge-
baseerd is. Dat kan op basis van hetzij 

• tabelwaarden; 
• beproevingen volgens NBN EN 1052-3 en bemonsterd volgens de norm NBN 

EN1015-2. 
 
Noot: In de meeste gevallen wordt het gebruik van tabelwaarden als voldoende be-
schouwd. 

 Declaratie op basis van tabelwaarden 

De karakteristieke initiële schuifspanning van de mortel in combinatie met een 
groep van metselsteentypes kan verklaard worden  
 op basis van NBN EN 998-2 volgens de gegevens in tabel 2.3.10. 

Noot:  

1) Een gedeclareerde waarde is een waarde waarvan de fabrikant overtuigd is ze te behalen, met 
inachtneming van de nauwkeurigheid van de beproevingen en de variatie in het productieproces. 
Ook verklaringen die gebaseerd zijn op de tabelwaarden van NBN EN 998-2, Bijlage C, blijven 
de verantwoordelijkheid van de fabrikant en moeten ondersteund zijn  door een adequate tech-
nische documentatie. 

2) De hechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte van de metselsteen 
en de uitvoeringskwaliteit. 

Tabel 2.3.10. Initiële schuifspanning volgens NBN EN 998-2 
Metselstenen Mortel voor algemene toepassing en lichtgewichtmortel 0,15 N/mm² 

Lijmmortel 0,30 N/mm² 

Noot: de ontwerper kan voor de berekening van het metselwerk en bij ontstentenis van gegevens met 
betrekking tot de afschuifhechtsterke eveneens gebruik maken van de waarden van tabel 2.3.11 die ont-
leend zijn aan NBN EN 1996-1-1. De tabelwaarden zijn opgemaakt in de verfonderstelling dat 

o geen hulpstoffen en toevoegsels worden gebruikt in de mortel; 

o of wordt aangetoond dat die hulpstoffen en toevoegsels geen afbreuk doen aan de hechtsterkte 
(bv. via aanvaarde productcertificatie). 

Tabel 2.3.11. Initiële schuifspanning volgens NBN EN 1996-1-1 
Metselstenen Fvko (N/mm²) 
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Mortel voor algemene toe-
passing met gegeven 

druksterkteklasse 

Lijmmortel met 
een voegdikte  

≥ 0,5 mm en ≤ 3 
mm 

Lichtgewichtmor-
tel 

Metselbakstenen M10-M20 0,30 
0,30 0,15 M2,5-M9 0,20 

M1-M2 0,10 
Kalkzandsteen M10-M20 0,20 

0,40 0,15 M2,5-M9 0,15 
M1-M2 0,10 

Betonmetselsteen M10-M20 0,20 
0,30 0,15 Cellenbeton M2,5-M9 0,15 

Natuursteen M1-M2 0,10 

 Declaratie gebaseerd op basis van proeven 

De declaratie van de initiële schuifspanning van de mortel in combinatie met een specifieke 
metselsteen, volgens een van de normen van de serie NBN EN 771, kan bepaald worden op 
basis van proeven op mortel, bemonsterd volgens NBN EN 1015-2 en beproefd met de be-
paalde metselstenen volgens NBN EN 1052-3. In dat geval geeft de fabrikant tevens op voor 
welke types van metselstenen en mortel de declaratie van toepassing is. Bij hogere waarden 
dan de tabelwaarden, resulteert dat in hogere toelaatbare horizontale belastingen, en hygro-
thermische belastingen (bv. ter bepaling van de afstand tussen dilatatievoegen, zie STS 22-4: 
Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk ) 

 Hechtsterkte door buiging 

Indien de producent de hechtsterkte door buiging verklaart in combinatie met metselstenen, 
moet de producent de minimale hechtsterkte door buiging in combinatie met de metselsteen 
verklaren in termen van de karakteristieke buigweerstand en de wijze waarop zijn verklaring 
gebaseerd is. Dat kan op basis van beproevingen volgens een van volgende methodes: 

 Een verklaring op basis van buighechtsterkteproeven  

De verklaring van de buighechtsterkte van de mortel in combinatie met een specifieke 
metselsteen, volgens een van de normen van de serie NBN EN 771, kan bepaald worden 
op basis van proeven op mortel, bemonsterd volgens NBN EN 1015-2 en beproefd met 
de bepaalde metselstenen volgens NBN EN 1052-5. In dat geval geeft  de fabrikant tevens 
op voor welke types van metselstenen en mortel de verklaring van toepassing is. Bij ho-
gere waarden dan de tabelwaarden, kan dat resulteren in hogere toelaatbare horizontale 
belastingen; 

 Een verklaring op basis van buighechtsterkteproeven op metselwerk  

De verklaring van de buighechtsterkte van de mortel in combinatie met een specifieke 
metselsteen, volgens een van de normen van de serie NBN EN 771, kan bepaald worden 
op basis van proeven op mortel, bemonsterd volgens NBN EN 1015-2 en beproefd met de 
bepaalde metselstenen volgens NBN EN 1052-2, hetzij in het breukvlak evenwijdig aan de 
lintvoegen, hetzij in het breukvlak loodrecht op de lintvoegen of beide. In dat geval geeft de 
fabrikant tevens op voor welke types van metselstenen en mortel de verklaring van toe-
passing is. Bij hogere waarden dan de tabelwaarden, kan dat resulteren in hogere toelaat-
bare horizontale belastingen. 
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2.3.6.4.3 Wateropslorping 

Indien de mortels geschikt worden verklaard voor gebruik in buitenmetselwerk, d.i. direct 
blootgesteld aan het buitenklimaat, verklaart de fabrikant de maximale wateropslorping. In-
dien bemonsterd volgens NBN EN 1015-2 en beproefd volgens NBN EN 1015-18 mag de wa-
teropslorping niet hoger zijn dan de verklaarde waarde. 

2.3.6.4.4 Waterdampdiffusieweerstand 

Indien de mortels geschikt worden verklaard voor gebruik in buitenmetselwerk, d.i. direct 
blootgesteld aan het buitenklimaat, verklaart de fabrikant de waterdampdoorlatendheid door 
middel van de tabelwaarden voor de waterdampdiffusiecoëfficiënt in NBN EN 1745: Tabel A.12 
of door bepaling volgens EN ISO 12572. 

De waterdampdiffusiecoëfficiënt µ is gedefinieerd als de factor die aangeeft hoeveel keer de 
dampdiffusieweerstand van een materiaal hoger is dan de dampdiffusieweerstand van een 
luchtlaag van dezelfde dikte en in dezelfde omstandigheden. Om de dampdiffusieweerstand 
van twee materialen te vergelijken is het dus nodig de factor µ te vermenigvuldigen met de 
dikte van het materiaal om als uitkomst een waarde in “m” te bekomen. Het dampdiffusiege-
drag is verschillend voor een dampdiffusie van de buitenzijde naar de binnenzijde van een pro-
duct (de lagere waarde) of van de binnenzijde naar de buitenzijde van een product (droge peri-
ode, hogere waarde). 

Tabel 2.3.12. Waterdampdiffusiecoëfficiënt van mortel 
Droge volumemassa van het materiaal 

(netto droge volumemassa) 
Waterdampdiffusiecoëfficiënt 

[Kg/m3] µ 
200 ≤ ρ ≤ 1400 5/20 
1600 ≤ ρ       . 15/35 

2.3.6.4.5 Thermische eigenschappen 

Indien de mortels beoogd zijn te worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld wor-
den aangaande warmte-isolatie, moet de producent voldoende gegevens verstrekken aan-
gaande de warmte-isolatie van de mortel. Hij doet dat met: 

• een verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt; 
• in variante: een verklaring van volumemassa. 

 Verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

De producent verklaart  de λ10,droog,mortel, zijnde de warmtegeleidbaarheid (of de equivalente 
warmtegeleidbaarheid) van de mortel bij 10°C en in droge toestand. Tevens moet hij de wijze 
waarop de verklaring gebaseerd is vermelden volgens NBN EN 1745, zijnde 

• voor de mortels: 
o methode S1: bepaling van de λ10,droog,mortel –waarde, gebaseerd op een statisti-

sche evaluatie van de nettovolumemassa en tabelwaarden van “λ10,droog,mor-

tel/nettovolumemassa in droge toestand”:  
o methode S2: bepaling van de λ10,droog,mortel–waarde, gebaseerd op een statisti-

sche evaluatie van de nettodensiteit en een relatie “λ10,droog,mortel/nettovolume-
massa” op basis van proeven: 

In het kader van de CE-markering moet de producent de gemiddelde waarde verklaren, zijnde 
de gemiddelde λ10,droog,mortel -waarde. 
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Conform de EPB-regelgeving: Bijlage 3:”Transmissie Referentie Document” (Annexe 7 in Wal-
lonië), geldt in België daarboven de wettelijke verplichting om de λD = λ10,droog,mortel (90/90)-
waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractielbovengrens met een betrouwbaar-
heidsniveau van 90 % en tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is.  

 Verklaring van volumemassa en configuratie

In variante is het de producent ook toegestaan om
• de gemiddelde droge volumemassa, en de 90 %-fractielwaarde met een betrouw-

baarheid van 90 % (de 90/90-waarde);
• of de 50 %-fractielwaarde met een betrouwbaarheid van 90 % (de 50/90-waarde).

mee te delen. 

In dat geval moet de fabrikant duidelijk het fractiel en de betrouwbaarheid vermelden van de 
verklaarde waarden. 

2.3.6.4.6 Duurzaamheid 

Voor alle mortels, bestemd voor buitenmetselwerk, moet de fabrikant de geschiktheid decla-
reren voor blootstelling aan de weersomgevingsvoorwaarden. Om die verklaring te uniformi-
seren is momenteel een Europese proefmethode in ontwikkeling.  

De vorstbestandheid van de mortels wordt daarom verklaard, overeenkomstig de plaatselijke 
regelgeving, zijnde in België NBN B15-231. Zij vertonen na beproeving volgens voormelde 
norm geen zichtbare beschadigingen onder de vorm van scheuren, afbrokkelingen of afschil-
feringen van de mortel. 

2.3.6.4.7 Brandreactie 

De fabrikant is verplicht de brandreactieklasse van de mortel te verklaren. Mortels die homo-
geen verdeelde organische stoffen bevatten in een massa- of volumeverhouding (de meest 
nadelige) van ≤1 %, worden verklaard tot de brandreactieklasse A1 te behoren zonder ver-
dere beproeving. 

Mortels die homogeen verdeelde organische stoffen bevatten in een massa- of volumever-
houding (de meest nadelige) van >1 %, worden verklaard tot de brandreactieklasse te 
behoren volgens de bepalingen in EN 13501-1. 

2.3.6.4.8 Gevaarlijke bestanddelen 

Indien er een nationale regelgeving voorhanden is voor “gevaarlijke bestanddelen”, moet  de 
producent nazicht uitvoeren en verklaringen doen over het vrijkomen van gevaarlijke bestad-
delen, of soms het gehalte aan gevaarlijke stoffen. 

Zolang er geen geharmoniseerde Europese proefnormen bestaan, moeten het nazicht en de 
verklaringen hiervoor gebeuren volgens de voorschriften van het land waar die producten op 
de markt gebracht worden. 

Noot 1: Een informatieve database over Europese en nationale voorschriften voor gevaarlijke stof-
fen is beschikbaar op de website   
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en. 
Noot 2: In België is er momenteel (2018) nog geen nationale regelgeving. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
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 Mengen van de mortel op de werf 

In voorkomend geval deelt de fabrikant de specificaties van mengapparatuur, gebruiksaanwij-
zing en mengtijd mee. De mengtijd vangt aan vanaf het moment dat alle samenstellende delen 
zijn samengebracht. 

 Bijkomende eisen voor lijmmortels en lichtgewicht lijmmortels  

Noot 1: In geval van lijmmortels, geschikt voor voegen, kleiner dan 1 mm, kunnen nog andere bij-
komende eisen gesteld worden. 
Noot 2: De prestatie-eisen gelden bij een waterdosering die een door de producent vermelde spreid-
maat oplevert met een maximale afwijking van ± 10 mm. Bij het ontbreken van die informatie geldt 
dat de eisen gelden voor een mortel die is aangemaakt met een hoeveelheid water die een spreid-
maat van 175 ± 10 mm oplevert.  

 Algemeen 

2.3.7.1.1 Granulaten 

In geval van lijmmortels verklaart de fabrikant de maximale korrelgrootte van de granulaten. 
Ze zijn niet groter dan de waarden van tabel 2.3.13. 

Tabel 2.3.13. Maximale korrelgrootte van granulaten voor lijmmortels 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dikke 

metsel-
voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Dikke met-
selvoeg 

Dunne 
metsel-

voeg 
Kenmerken Eenheid Proefnormen 

Droge mortelfase 
Max. korrelgrootte mm NBN EN 1015-1  1  1  2  1 

2.3.7.1.2 Gloeiverlies 

Het gloeiverlies van de mortel in droge mortelfase en beproefd bij 650°C is niet groter dan de 
waarden van tabel 2.3.14 

Tabel 2.3.14. Maximaal gloeiverlies lijmmortel in droge mortelfase 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dunne 

metsel-
voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 

Dunne 
metsel-

voeg 

Dikke 
metsel-

voeg 
Kenmerken Eenheid Proefnor-

men 
Droge mortelfase 
Max. korrelgrootte %m/m Bij 650 °C  2,5  2,5  2,5  2,5 

 Plastische fase 

2.3.7.2.1 Open tijd 

De fabrikant verklaart de minimale opentijd van de lijmmortel. 

De opentijd van de mortel in plastische fase bemonsterd volgens NBN EN 1015-2 en beproefd 
volgens NBN EN 1015-9 zijn niet kleiner dan de waarden in tabel 2.3.15. 
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Tabel 2.3.15. Minimale opentijd van lijmmortel 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dunne lijm-

voeg 
Dikke lijm-

voeg 
Dunne 

lijmvoeg 
Dikke 

lijmvoeg Kenmerken Eenheid Proefnormen 
Plastische fase 
Open tijd 

min NBN EN 1015-9 

    
Metselbaksteen 7 4 7 4 
Kalkzandsteen 7 4 7 4 
Betonmetselsteen 7 4 7 4 
Cellenbeton 7 4 7 4 

2.3.7.2.2 Verwerkingstijd 

De verwerkingstijd van lijmmortels mag niet kleiner zijn dan de waarden in tabel 2.3.16 opge-
nomen. 

Tabel 2.3.16. Minimale verwerkingstijd van lijmmortel 
Morteltoepassingstype 
Voegtype 

A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Dunne 

lijmvoeg 
Dikke 

lijmvoeg 
Dunne 

lijmvoeg 
Dikke lijm-

voeg Kenmerken Eenheid Proefnormen 
Plastische fase 
Verwerkingstijd  

uren NBN EN 1015-9 

    
Metselbaksteen  2  2  2  2 
Kalkzandsteen 

 4 (zomer) 
2 (winter)  2 

 
4 (zomer) 
2 (winter) 

2 

Betonmetselsteen  2  2  2  2 
Cellenbeton  

4 (zomer) 
2 (winter) 

2 
 

4 (zomer) 
2 (winter) 

2 

 Verharde fase 

2.3.7.3.1 Buigtreksterkte 

De buigtreksterkte van lijmmortels moet voldoen aan de eisen van tabel 2.3.17. 

Tabel 2.3.17. Buigsterkte van lijmmortel 
Morteltoepassingstype A (buiten) – MX2 & 

MX3 
B (binnen) - MX1 

Voegtype Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg Kenmerken Eenheid Proefnormen 

Verharde fase 
Buigtreksterkte 

N/mm2 NBN EN 1015-11 

    
Metselbaksteen ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 
Kalkzandsteen ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 
Betonmetselsteen ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 
Cellenbeton ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 

2.3.7.3.2 Druksterkte 

De druksterkte van lijmmortels moet voldoen aan de eisen van tabel 2.3.18. 

  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

127 

Tabel 2.3.18. Druksterkte van lijmmortel 
Morteltoepassingstype A (buiten) – MX2 & MX3 B (binnen) - MX1 
Voegtype Dunne 

lijmvoeg 
Dikke 

lijmvoeg 
Dunne 

lijmvoeg 
Dikke 

lijmvoeg Kenmerken Een-
heid 

Proefnor-
men 

Verharde fase 
Druksterkte 

N/mm2 
NBN EN 
1015-11 

    
Metselbaksteen ≥ 12,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 
Kalkzandsteen ≥ 12,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 
Betonmetselsteen ≥ 12,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 
Cellenbeton ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

2.3.7.3.3 Waterabsorptiecoëfficiënt 

De waterabsorptiecoëfficiënt van lijmmortels moet, indien verwerkt met bakstenen, voldoen 
aan de eisen van tabel 2.3.19. 

Tabel 2.3.19. Waterabsorbtiecoëfficiënt van lijmmortel 
Morteltoepassingstype A (buiten) – MX2 & 

MX3 
B (binnen) - MX1 

Voegtype Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Kenmerken Eenheid Proef-
normen 

    

Verharde fase 
Metselbak-
steen 

Kg/m2.min0,

5 
 

≤0,03 ≤0,03   

2.3.7.3.4 Brandreactie 

Tabel 2.3.20. Brandreactie van lijmmortel 
Morteltoepassingstype A (buiten) – MX2 & 

MX3 
B (binnen) - MX1 

Voegtype Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Kenmerken Een-
heid 

Proef-
normen 

    

Plastische fase 
Brandreactie 

 
NBN 
EN 
13501-1 

A1 A1 A1 A1 

2.3.7.3.5 Hechtsterkte  

De hechtsterkte van lijmmortel moet voldoen aan eisen van tabel 2.3.21. 

Tabel 2.3.21. Hechtsterkte van lijmmortel 
Morteltoepassingstype A (buiten) – MX2 & 

MX3 
B (binnen) - MX1 

Voegtype Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg Kenmerken Eenheid Proefnormen 

Verharde fase 
Hechtsterkte 1dag 

N/mm2 
Proef volgens NBN 
EN 1052-3 op de be-
oogde voegdikte 

 
Baksteen ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 
Kalkzandsteen ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 

Hechtsterkte 7 dagen  
Kalkzandsteen ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,3 

Hechtsterkte 28 da-
gen  
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Morteltoepassingstype A (buiten) – MX2 & 
MX3 

B (binnen) - MX1 

Voegtype Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg 

Dunne 
lijmvoeg 

Dikke 
lijmvoeg Kenmerken Eenheid Proefnormen 

Metselbaksteen ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,6 ≥ 0,6 
Kalkzandsteen ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 
Betonmetselsteen ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,6 ≥ 0,6 
Cellenbeton ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,3 
Na 1 dag onderdompeling in water met een temperatuur van 
(20 ± 2)°C.  
• Voor kalkzandsteen op een ouderdom van 1,7,28 dagen en  
• voor baksteen en betonmetselsteen op een ouderdom van 28 da-

gen 

50 % van de in de tabel aangegeven waarde 

 Mengen van de mortel op de werf 

De fabrikant deelt de specificaties van mengapparatuur en mengtijd mee. De mengtijd vangt 
aan vanaf het moment dat alle samenstellende delen zijn samengebracht. 

 Bijkomende eisen voor voegmortels 

 Granulaten 

Het voegzand moet voldoen aan volgende bijkomende eisen: 

• Dmax < 2 mm; 
• de korrelverdeling qua fijnheidsmodulus en gehalte aan delen < 0,25 mm moet 

vallen tussen de twee krommen van figuur 2.3.1; 
• alle korrelgrootten moeten min of meer in grote mate aanwezig zijn. Er mag niet 

meer dan 50 % binnen een fractie vallen.  

Figuur 2.3.1. Korrelverdeling granulaten voor voegmortels 

 

 Voeghardheidsklassen 

Bepalend voor de classificatie van de voeghardheid is de hardheid van de lintvoeg. De voeg-
hardheid wordt bepaald volgens CUR-Aanbeveling 61, bijlage A. Bij bepaling van de nodige 
voeghardheidsklasse moet rekening worden gehouden met de vastgestelde blootstellings-
klasse, de hardheid van de metselsteen en het voegtype. 

De voeghardheidsklassen worden ingedeeld volgens de gegevens in tabel 2.3.22. 
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Tabel 2.3.22. Voeghardheidsklassen 
Voeghardheidsklasse Voeghardheid Blootstellingsklassen 
VH15 15 tot en met 24 MX1 en/of te verwaarlozen mechanische belasting 
VH25 25 tot en met 34 MX1 en/of geringe mechanische belasting 
VH35 35 tot en met 44 MX2, MX3 en/of normale mechanische belasting  
VH45 ≥ 45 MX4, MX5, strenge blootstelling aan water en /of hoge 

mechanische belasting 
Noot 1: Voor de bepalingen van de blootstellingsklassen: zie STS22-4 Metselwerk voor laagbouw – Algemene 
uitvoering van metselwerk 
Noot 2: Onder mechanische belasting vallen bijvoorbeeld fietsen die tegen metselwerk worden geplaatst, 
evenals peuteren door kinderen, rondwaaiend zand en reinigingsmethoden waarbij hogedruk en/of straal-
middelen worden ingezet. 

De verwijzing naar de blootstellingklassen is slechts indicatief aangezien de hardheid met de 
nodige voorzichtigheid moet geïnterpreteerd worden. Een cementmortel haalt in principe een 
hogere druksterkte en een grotere hardheid dan een bastaardmortel, niettegenstaande die 
laatste eveneens een bevredigend gedrag kan hebben. Bovendien moet men rekening houden 
met het feit dat kalkhydraat een bindmiddel is dat uithardt door reactie met CO2 uit de lucht. 
Die reactie (carbonatatie) verloopt langzaam. Het kan tot een jaar duren voordat de carbona-
tatiediepte 2 cm bereikt. 

Mortel die aangemaakt is met een hydraulisch bindmiddel (zoals cement) heeft echter een 
relatief hoge hardheid na enkele dagen. 

 Kleurstoffen 

Indien kleurstoffen aan de voegmortel worden toegevoegd, maakt men bij voorkeur enkel ge-
bruik van anorganische pigmenten en beperkt men het gebruik tot 10 % (m/m) van het bind-
middelgehalte. 

 Polymeren 

Polymeren worden uitsluitend toegepast indien het polymeer bestand is tegen een alkalisch 
milieu en een minimale filmvormingstemperatuur heeft van ten hoogste 5°C. Het gehalte aan 
polymeren mag ten hoogste 20 % (m/m) bedragen van de hoeveelheid bindmiddel 

 Vorstbestandheid 

Voor alle voegmortels, bestemd voor onbeschermd metselwerk, moet de fabrikant de ge-
schiktheid declareren voor blootstelling aan de weersomgevingsvoorwaarden. 

Zoals bij de metselmortels, moet men zich momenteel richten naar de plaatselijke regelge-
ving, zijnde in België NBN B15-231. Zij vertonen na beproeving volgens voormelde norm geen 
zichtbare beschadigingen onder de vorm van scheuren, afbrokkelingen of afschilferingen van 
de voegmortel. 

Opmerkingen 
• De vorstbestandheid wordt niet afgedekt door de voeghardheid. 
• Het meest typische schadebeeld karakteriseert zich door uitgestoten mortelvoegen. Fre-

quent is dat te wijten aan vorstschade aan de achterliggende metselmortel die onder in-
werking van vorst een zwelling heeft ondergaan waardoor de mortel een lamellenstructuur 
krijgt. Door de zwelling van de metselmortel komen de mortelvoegen los te zitten en wor-
den zelfs duurzame voegen uitgestoten. 

• Bij sterke blootstelling van het metselwerk kunnen voegen ook uitgestoten worden, zonder dat de 
achterliggende metselmortel een zwelling ondergaat. 
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 Bestandheid tegen zure regen 

Indien gewenst, kan de producent aanvullende eigenschappen verklaren met betrekking tot 
bestandheid tegen zure regen.  

 Bestandheid tegen inwerking of kristallisatie van chloriden en/of sulfaten 

Indien gewenst, kan de producent aanvullende eigenschappen verklaren met betrekking tot 
bestandheid tegen inwerking of kristallisatie van chloriden en/of sulfaten.  

 Hulpstukken 
 Spouwankers/muurankers, bandijzers, raveel- / gordingschoenen, 

consoles 

 Normen 

De productnorm waaraan de muurankers, spanbanden / bandijzers, raveel- / gordingschoe-
nen en consoles moeten voldoen, is de geharmoniseerde Europese norm 
 NBN EN 845-1: Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerk metselstenen: 

Deel 1: spouwankers/muurankers, bandijzers, raveel-/ gordingschoenen, consoles. 

De norm bevat de eigenschappen en de prestatie-eisen voor spouwankers/muurankers, band-
ijzers), raveel- / gordingschoenen en consoles voor het gebruik in een metselwerkconstructie 
als verbindingen tussen muren onderling, verbindingen tussen muren en andere constructie-
delen mat inbegrip van wanden, vloeren, balken en kolommen. Indien veranderingen of beves-
tigingsmiddelen worden gebruikt als een deel van een hulpstuk gelden de eigenschappen en 
vereisten voor het totale hulpstuk.  

De Europese norm is niet van toepassing op:  

• verankeringssystemen of bevestigingsmiddelen die geen deel uitmaken van hulp-
stukken voor metselwerk; 

• haken voor ophanging van planken, lijsten, kasten, …; 
• aanvangsmuurplaten om te verbinden met bestaande wanden; 
• producten die bestaan uit andere materialen dan: 

o austenitisch roestvrij staal (molybdeen chroom nikkel legering of chroom nik-
kel legering); 

o feritisch roestvrij staal; 
o koper; 
o fosfor brons; 
o aluminium brons; 
o verzinkt staal met of zonder organische coating; 
o polypropyleen; 
o polyamide (enkel voor uitzettingspluggen). 

Noot: Aangezien de brandweerstand van de hulpstukken niet apart beschouwd wordt, maar steeds 
in combinatie met het metselwerk waarin het gebruikt wordt, valt de brandweerstand niet onder 
het toepassingsgebied van die norm.  

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de declaratie moet worden 
aangetoond door verwijzing naar proefnormen of aanverwante normen, worden die hierna op-
gesomd (met verkorte titels).  
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NBN EN 771 (alle delen): Voorschriften voor metselstenen 
NBN EN 846-4 + A1: Metselwerktoebehoren – Proeven – Deel 4: Draagvermogen en be-
lastingvervormingseigenschappen van bandstaal. 
NBN EN 846-5: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 5 -: Trek en druksterkte en 
stijfheid van muurankers (steenpaarproef),  
NBN EN 846-6: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 6: Trek en druksterkte en 
stijfheid van muurankers (eenzijdige proef)  
NBN EN 846-7: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 7: Schuifsterkte en stijfheid 
van muurverbinders (steenpaarproef in mortelvoegen),  
NBN EN 846-8 + A1: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 8: Draagvermogen en 
belastingvervormingseigenschappen van balkonopleggingen,  
NBN EN 846-10: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 10: Draagvermogen en be-
lastingvervormingseigenschappen van kraagstenen,  
NBN EN 846-13: Metselwerktoebehorenproeven – Deel 13: Inslagsterkte, slijtsterkte en 
corrosiebestandheid van organische bekledingen  
NBN EN 998-2: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Met-
selmortels 
NBN EN 10020: Definitie en indeling van staalsoorten,  
NBN EN 10029: Warmgewalste staalplaat van 3 mm of dikker – Toleranties op afmetin-
gen en vorm 
NBN EN 10088 (alle delen): Corrosievaste staalsoorten  
NBN EN 10143: Plaat en band van staal bekleed met een metaal door continu onderdom-
pelen – Toleranties op afmetingen en vorm,  
NBN EN 10244 (alle delen)-1+AC: Staaldraad en draadproducten – Deklagen van non-fer-
rometaal op staaldraad,  
NBN EN 10245-1: Staaldraad en draadproducten – Organische deklagen op staaldraad – 
Deel 1: Algemene regels,  
NBN EN 10245-2: Staaldraad en draadproducten – Organische deklagen op staaldraad – 
Deel 2: Met pvc beklede draad, S 
NBN EN 10245-3: Staaldraad en draadproducten – Organische deklagen op staaldraad – 
Deel 3: Met PE beklede draad, 
EN ISO 75 (alle delen): Kunststoffen – Bepaling van vervormingstemperatuur onder be-
lasting. 
EN ISO 178: Kunststoffen – Bepaling van de buigeigenschappen (ISO 178). 
EN ISO 180:Kunststoffen – Bepaling van de slagsterkte volgens Izod (ISO 180). 
EN ISO 306: Kunststoffen – Thermoplastische materialen – Bepaling van de Vicat-verwer-
kingstemperatuur(VST) (ISO 306). 
EN ISO 527 (alle delen): Kunststoffen – Bepaling van de trekeigenschapen 
EN ISO 1133 (alle delen): Kunststoffen – Bepaling van de smeltindex op basis van massa 
(MFR) en volume (MVR) van thermoplasten 
NBN EN ISO 1461: Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen 
voorwerpen – Specificaties en beproevingen,  
NBN EN ISO 1463: Metaal en oxidebedekkingen – Meting van de laagdikte – Microscopi-
sche methode,  
ISO 427: Wrought copper-tin alloys.— Chemical composition and forms of wrought prod-
ucts. 
ISO 428: Wrought copper-aluminium alloys.— Chemical composition and forms of 
wrought products. 
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ISO 431: Copper refinery shapes. 
ISO 1183 (alle delen): Kunststoffen – Methoden voor het bepalen  van de dichtheid van 
niet geschuimde kunststoffen. 
EN ISO 2039-2: Kunststoffen ) bepalen van de hardheid – Deel 2: Rockwellhardheid. 

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor hulpstukken die courant in 
gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voorwerp kunnen uitma-
ken van een productcertificatie. De bedoelde voorschriften hebben zowel betrekking op de 
kenmerken van de hulpstukken zelf als op de zogenaamde systeemkenmerken, die de pres-
taties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of metselsteentypes of binnen een spe-
cifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
NBN EN 845-1 en de regels voor de CE-markering, die op basis van die norm op hulpstukken 
van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of aanvullingen t.o.v. die norm waar 
nodig ten behoeve van het correcte en duurzame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een fabrikant kunnen gedeclareerd 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie. Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten ge-
declareerd zijn conform NBN EN 845-1 om tot de productcertificatie van het product te kunnen 
overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie op de markt worden gebracht worden 
normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Indeling 

De Europese norm deelt de hulpstukken “spouwankers/muurankers, bandijzers, raveel-gor-
dingschoenen, consoles “ in verscheidene types. De hoofdindelingen en definities zijn:  

Asymmetrisch anker: Een anker dat aan de beide uiteinden over zijn verankeringslengte een 
verschillend fysisch ontwerp heeft. Het centraal gedeelte kan symmetrisch of asymmetrisch 
gedetailleerd zijn. 

Figuur 2.4.1.1. Voorbeelden van asymmetrische ankers 

 

 
 
1. Verankering in mortel (buitengevel) - 
verankering in lijmmortel (binnenspouwblad) 
2. Verankering door middel van schroef 
3. Verankering door middel van hars 
4. Schroefverankering in kolom 
5. Verankering door middel van nagels 

Asymmetrische toepassing van symmetrisch anker: Een anker dat aan de beide uiteinden 
over zijn verankeringslengte een identiek fysisch ontwerp heeft maar dat aan ieder uiteinde op 
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een verschillende manier verankerd wordt en zodoende gedefinieerd wordt als een anker met 
asymmetrische verankeringseigenschappen. 

Figuur 2.4.1.2. Voorbeelden van symmetrische muurankers, asymmetrisch toegepast 

 

 

 

1. Gevormd plaatanker in mortel (buitenspouwblad) 
en in lijmmortel (binnenspouwblad) 

2. Helicoïdaal anker, in de mortel (buitenspouwblad) 
en geschroefd in een blok (binnenspouwblad) 

Symmetrisch anker: Een anker dat aan beide uiteinden over zijn verankeringslengte een 
identiek fysisch ontwerp heeft en dat aan ieder uiteinde op een symmetrische manier veran-
kerd wordt. 

Figuur 2.4.1.3. Voorbeelden van symmetrische muurankers 

 

 

 

1. Dunneplaattypes 

2. Spiraaltypes 

3. Dikkeplaattypes 

4. Draadtypes 

 

Console: Een product dat vastgemaakt is aan structurele elementen en dat een individuele 
steun bevat voor twee aangrenzende metselstenen, die deel uitmaken van een wand. 

Figuur 2.4.1.4. Voorbeelden van consoles 

  

Spouwmuur: Een wand, bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling 
goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening. De ruimte tussen de bladen is als 
doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch 
isolatiemateriaal. 
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Spouwbreedte: De ruimte tussen de bladen van spouwmuur, gemeten loodrecht op het vlak 
van de wand. 

Spouwanker: Een product om één blad van een spouwmuur, door de spouw heen, aan het 
andere blad of aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen. 

Horizontaal spouwanker: Een anker dat ontworpen is om ongeveer horizontaal te worden 
verwerkt in het vlak van de mortellaag doorheen de spouw. 

Profielhoogte: De maximale totale hoogte (de loodrechte afstand t.o.v. de lengte en de breedte 
van de voeg tussen het bovenvlak en het ondervlak) van het verankerde gedeelte van het anker 
of de gordingschoen. 

Figuur 2.4.1.5. Algemene terminologie van muurankers 

 

 
1. Profielhoogte 
2. Mortelvoegdikte 
3. Buitengevelstenen 
4. Minimale verankeringslengte 
(lengte waar het anker is ingewerkt 
in de mortel) 
5. Spouwbreedte 
6. Waterdrup 
7. Clip om de isolatie te positioneren 
8. Isolatiebreedte 
9. Isolatie 
10. Binnenspouwblad 
11. Draaddiameter 

Minimale verankeringslengte: De minimale lengte waar het anker in de mortel moet inge-
werkt worden en die nodig is om de verklaarde uittrekkracht te garanderen. 

Noot: De specificatie voor de lengte waarin het anker in de mortel moet worden ingewerkt, moet, 
rekening houdend met de toleranties bij het plaatsen op de werf, groter zijn dan de minimumver-
ankeringslengte die de producent gebruikt voor zijn declaratie.  

Bandijzer: Een product om onderdelen van metselwerk te bevestigen aan aangrenzende on-
derdelen, zoals vloeren en daken. 
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Figuur 2.4.1.6. Voorbeeld van bandijzer voor daken 

 
Figuur 2.4.1.7. Voorbeeld van bandijzer voor daken 

 
Figuur 2.4.1.8. Voorbeeld van bandijzer voor roostering van vloeren 
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Gordingschoen (vastgemaakt op het muurvlak): Een product om een balk, of dakspant, … te 
ondersteunen en de dwarskrachten over te dragen op de muur via bouten of schroeven waar-
mee de steun is vastgemaakt aan de wand. 

Figuur 2.4.1.9. Voorbeeld van een raveel- /gordingschoen (vastgemaakt op het muurvlak) 

 
Raveel-/gordingschoen (vastgemaakt in de voegen van het metselwerk): Een product om een 
balk, dakspant, … te ondersteunen en de dwarskrachten over te dragen op de muur via flenzen 
die ingebed zijn in de mortel. 

Figuur 2.4.1.10. Voorbeeld van een raveel- /gordingschoen (flens ingebed in de mortel) 

 
Beweging toelatende spouwankers: Spouwankers die zo ontworpen zijn dat zij bewegingen 
van de wanden toelaten door het gebruik van flexibele materialen, glijsystemen en dat zonder 
zelf grote dwarskrachten op te nemen. 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

137 

Figuur 2.4.1.11. Voorbeeld van bewegingstoelatende spouwankers 

 
Dwarskrachtankers: Ankers die ontworpen zijn om trekkrachten, drukkrachten en dwarse 
krachten over te dragen tussen twee metselwerkdelen of tussen andere structurele delen en 
metselwerk. Die kunnen symmetrisch of asymmetrisch zijn. 

Figuur 2.4.1.12. Voorbeeld van dwarskrachtankers 

 
Horizontaal glijanker (algemeen): Een anker dat ontworpen is om enkel dwarskrachten over 
te dragen tussen twee metselwerkwanden of tussen andere structurele delen en metselwerk, 
en tevens bewegingen in het vlak toe te laten.  

Figuur 2.4.1.13. Voorbeeld van glijankers (algemeen) 
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Slotanker (speciaal type glijanker): Een anker waarvan een uiteinde verankerd wordt door 
het in een voorgevormd profiel (slot) te schuiven (bv. in zwaluwstaartvorm), wat op zichzelf 
ingegoten is in beton of vastgemaakt aan beton, staal, metselwerk of enig ander frame. Het 
anker kan vrij schuiven in het profiel, hetzij tijdens de montage (bv. voor positionering), hetzij 
tijdens gebruik (bv. om dilataties op te vangen) 

Figuur 2.4.1.14. Voorbeelden van slotankers 

 
Hellingsanker: Een anker dat ontworpen is om zijn functie naar behoren te kunnen vervullen 
terwijl het in een beduidende helling wordt aangebracht. 

Figuur 2.4.1.15. Voorbeelden van hellingsankers 

 
 Materialen 

De materialen die gebruikt worden voor de productie van hulpstukken, in overeenstemming 
met die norm, moeten worden gekozen uit tabel 2.4.1.1. De producent verklaart het materiaal 
en de referentie materiaal/coating.  
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Tabel 2.4.1.1. Materialen en corrosiebeschermende systemen 
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Tabel 2.4.1.1 (vervolg). Materialen en corrosiebeschermende systemen 
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Tabel 2.4.1.2. Organische over-bekleding voor gegalvaniseerde metalen producten 

Bekleding 
(coating) 

Omschrijving 

Type 1 Verflaag op basis van een bitumineuze oplossing met een minimale droge filmdikte van 25μm of 
een in eenmaal aangebrachte hechtende, chemisch bestendige verflaag van minimum 25μm 
dikte, gemeten in overeenstemming met EN ISO 1463 

Type 2 Een systeem dat voldoet aan de vereisten van impact, slijtvastheid en corrosiebestendigheid, 
overeenkomstig NBN EN 846-13:2001  6.2a) of 6.2b) en 7.2a) of 7.2b) 

Tabel 2.4.1.3. Specificaties voor polypropyleena voor gebruik in muurankers en polyamideb voor 
gebruik in uitzettingspluggen 

Eigenschap Eenheid Proefmethode Vereiste waarde 
polypropyleen Polyamidepluggen 

Smeltvloeisnelheid (MFR)230 
C/2, 16kg 

g/10 min ISO 1133 2 ± 0,5 - 

Densiteit Kg/m³ ISO 1183 905 ± 10 1 130 ± 110 
treksterkte MPa ISO 527 23 ± 2 70 ± 10 
Buigelasticiteitmodulus MPa ISO 178 1 000 ± 100 2 000 ± 200 
Rockwell hardheid R-schaal ISO 2039-2 -75 ± 5  
Izod kerfslagsterkte bij een 
temperatuur van 
23°C 
0°C 
-20°C 
-40°C 

 
 
KJ/m2 

KJ/m2 

KJ/m2 

KJ/m2 

ISO 180:2000 (1A)  
 
Geen breuk (50 ± 5) 
-13 (± 1,3) 
-9 (± 0,9) 
-6 (± 0,6) 

 
 
50 ± 5 
- 
- 
- 

Warmtevervormings-tem-
peratuur (verdraaiing) onder 
een belasting van 
455 kN/m² 
1 820 kN/m² 

 
 
 
 
°C 
°C 

ISO 75  
 
 
 
80 ± 5 
50 ± 5 

 
 
 
 
190 ± 20 
85 ± 15 

Verwekingstemperatuur 
(VST/A/50) 

°C ISO 306 148 ± 5 220 ± 20 

Noot: De eigenschappen van kunststoffen hangen af van veel factoren, zoals temperatuur en duurtijd 
van de belasting; daarom mogen de getalwaarden van de tabel niet gebruikt worden bij ontwerpbere-
keningen, aangezien ze enkel geldig zijn voor de beproevingsvoorwaarden. 
Indien onderhevig aan langdurige belasting en licht, mag kunststof niet voorgeschreven worden. 
a) Polypropyleen moet van de kwaliteit van een zware blok co-polymeren zijn, die voldoet aan de me-
chanische voorschriften en warmtevervormingseigenschappen 
b) Polyamide moet een “polyamide 6” zijn en de eigenschappen moeten beschouwd worden als de” in 
de vorm gegoten” waarden. Polyamides absorberen vocht nadat ze gemonteerd zijn waardoor de ei-
genschappen significant veranderen. 

De materialen die bij een product gebruikt worden, inclusief de hechtingsmaterialen, moeten 
met elkaar compatibel zijn. Roestvrij staal mag niet in contact komen met andere types van 
staal. 

De producent van de hulpstukken verklaart de prestaties en karakteristieken voor de be-
proefde combinaties van metselstenen, mortels en hechtingssystemen, waarvoor zijn voor de 
verklaarde waarden voor de prestatie-eisen en karakteristieken geldig zijn. 

Tenzij anders vermeld zijn prestaties van de hulpstukken beproefd door gebruik te maken van  
• metselstenen die in overeenstemming zijn met NBN EN 771 en die een genormali-

seerde druksterkte hebben ≤ 5N/mm² en  
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• een mortel die in overeenstemming is met NBN EN 998-2 en die een druksterkte 
heeft ≤ 1,5N/mm².  

Het is daarom noodzakelijk dat de verklaring van de prestaties van de hulpstukken vergezeld 
is van de werkelijke karakteristieken van de stenen en mortel waarmee de proef is uitgevoerd. 

Indien hechtingsmaterialen geen deel uitmaken van het product van de producent, moet hij die 
hechtingsmaterialen specifiëren in overeenstemming met  

• de betreffende Europese norm; 
• een technische beoordeling. 

De materialen voor zulke hechtingen moeten compatibel zijn met de materialen van het pro-
duct van de producent. 

 Vereisten 

2.4.1.6.1 Afmetingen en toleranties 

Noot: De afmetingen moeten worden bepaald met een gekalibreerd meetinstrument met een 
meetnauwkeurigheid van +/-1% van de bedoelde afmeting 

Lengte, toepasbare spouwbreedte, verankeringslengte en hechtingsmiddelen (aantal, afme-
ting, locatie) 

 Muurankers 

De minimale verankeringslengte van muurankers bedraagt 30 mm. De ankers zijn zo ontwor-
pen dat ze een minimale mortelomhulling hebben van 20 mm in het vlak van het anker om te 
verhinderen dat drukkrachten het anker door de wand zouden drukken. 

De totale lengte van de muurankers moeten door de producent worden verklaard. Wanneer 
de monsters worden genomen overeenkomstig NBN EN 845 §8 en gemeten, moet de totale 
lengte van de muurankers gelijk zijn aan de opgegeven waarde met een tolerantie van ± 2,5 %. 
Bij spouwankers moet de producent het bereik van spouwbreedten declareren waarvoor de 
verklaarde waarden van prestaties geldig zijn. 

Indien van toepassing, moet de producent voor elk ankereinde de minimale veranke-
ringslengte in de mortel verklaren of alle details en instructies meedelen over het vasthech-
tingssysteem 

 Bandijzers 

De totale afmetingen van iedere lengte van een bandijzer en alle details over aantal, afmetin-
gen locatie van de vasthechtingssystemen worden verklaard door de producent indien van toe-
passing. Wanneer de monsters worden genomen overeenkomstig NBN EN 845 §8 en geme-
ten, moeten de afmetingen gelijk zijn aan de opgegeven waarden met een toegestane toleran-
tie van 5 % op de verklaarde waarde of 3 mm, afhankelijk van welke de kleinste waarde is. 

 Raveel- / gordingschoenen 

De minimale verankeringslengte in de mortel van raveel- / gordingschoenen (vastgemaakt in 
het mortelbed) bedraagt 50 mm. De vrije opleglengte van de oplegflens (zie fig. 2.4.1.9 en fig. 
2.4.1.10) bedraagt 75 mm. 

De producent verklaart: 
• de lengte van de verankeringsflens;  
• de lengte van de balk-oplegflens; 
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• de loodrechte afstand tussen het oplegvlak van de verankeringsflens en het opleg-
vlak van de oplegflens(vastgemaakt enkel in het mortelbed); 

• de breedte van de balk, waarvoor de steun is bedoeld. 

De werkelijke maat (d.i. de maat zoals gemeten) moet hieraan voldoen rekening houdend met 
de toegestane tolerantie van 5 % op de verklaarde waarde of 3 mm, afhankelijk welke de klein-
ste waarde is. 

 Consolen 

De totale lengte van de console (zie fig. 2.4.1.4) gemeten loodrecht op het steunvlak tot het 
uiteinde van de steunflens moet door de producent worden verklaard. Wanneer de monsters 
worden genomen overeenkomstig NBN EN 845-1 en gemeten, moet de werkelijke maat  hier-
aan voldoen rekening houdend met de toegestane tolerantie van 5 % op de verklaarde waarde 
of 3 mm, afhankelijk van welke de kleinste waarde is. 

2.4.1.6.2 Dikte of diameters 

 Muurankers, bandijzers, raveel- / gordingschoenen 

De producent verklaart de minimale dikte van de voeg waarvoor het hulpstuk is bedoeld. Die 
verklaarde waarde mag niet kleiner zijn dan die die gebruikt werd bij het uitvoeren van de proef 
volgens EN 846 (alle delen). 

 Consolen 

De producent verklaart de minimale dikte van het gebruikte materiaal. De werkelijke dikte (d.i. 
de dikte zoals gemeten) moet ≥ dan de verklaarde waarde. 

De toegelaten afwijkingen voor de dikte van gecoate materialen in plaatstaal, zijn in overeen-
stemming met EN 10143 en de toegelaten afwijkingen voor de dikte van warmgewalste stalen 
platen met een dikte ≥ 3 mm zijn in overeenstemming met EN 10029. 

 Andere afmetingen 

Alle andere afmetingen, inclusief het aantal, grootte en locatie van de vasthechtingen, die een 
invloed hebben op de structurele prestatie-eisen van een product, of de samenwerking met 
een andere component moeten door de producent worden gedeclareerd. De werkelijke maten 
(d.i. de maten zoals gemeten) moeten hieraan voldoen rekening houdend met de toegestane 
tolerantie van 5 % op de verklaarde waarde.  

• Bewegingstoelatende spouwankers: de producent verklaart de maximale toe-
laatbare beweging van de ankers. 

• Hellingankers: de producent verklaart de maximale en minimale toelaatbare hel-
ling van de ankers 

2.4.1.6.3 Mechanische sterkte  

Fabrikanten die ankers op de markt brengen, moeten voor het vaststellen van de conformiteit 
voldoen aan het systeem CE AVCP 3. Zij moeten beschikken over ITT-proefresultaten, uitge-
voerd onder toezicht van een aangemeld testlaboratorium (“Notified Body”). In het geval van 
berekend dragend metselwerk is het aan te raden de conformiteit van mechanische eigen-
schappen van de ankers na te gaan door beproeving van de ankers volgens de geëigende proef-
normen en dat vooraleer de ankers te verwerken. Ankers, waarvan de fabrikant een certificaat 
van het FPC-systeem (eigen productiecontrolesysteem en een productcontrole(zie §2.1.4) kan 
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voorleggen, uitgereikt door een onafhankelijke erkende instelling, worden over het algemeen 
van die beproevingen vrijgesteld. 

  Muurankers 

 Algemeen 

Muurankers moeten worden verklaard als:  
• ofwel symmetrisch of asymmetrisch; 
• ofwel horizontaal of in helling als; 
• ofwel vast ofwel bewegingstoelatend. 

De mechanische eigenschappen van hellingankers of beweging toelatende ankers moeten in 
alle stadia van het bereik van de helling of beweging voldoen aan de gedeclareerde waarde. 
Indien de ankers geschikt worden verklaard als hellinganker of beweging toelatend anker, 
wordt de mechanische sterkte bepaald voor de uiterste voorwaarden van toelaatbare bewe-
gingsstand of helling. 

Het verklaarde belastingvermogen van een muuranker is het laagste belastingvermogen van 
elk van de onderdelen van het anker, die indien nodig apart bepaald worden, zoals bijvoorbeeld 
de laagste waarde van treksterkte of druksterkte van een van de beide ankeruiteinden van een 
spouwanker of van een onderdeel van het overbruggingsgedeelte. Het belastingvermogen van 
een anker kan meer dan een gedeclareerde waarde hebben, indien het anker geschikt wordt 
verklaard voor meerdere metselwerktypes. 

Het belastingvermogen wordt gedeclareerd aan de hand van proefresultaten van proeven, uit-
gevoerd volgens de proeven van de norm, of volgens een interpretatie ervan. 

Berekeningsmodellen mogen worden gebruikt om de proefresultaten te interpreteren en de 
proefresultaten uit te breiden. 

De fabrikant verklaart naast de gedeclareerde waarde tevens het bezwijkingsmodel van het 
metselwerk, het hulpstuk, of de structuur waaraan het hulpstuk is bevestigd met betrekking 
tot de verklaarde waarde (afschuiving, verankering, trek of druk). 

Het bewijs van overeenstemming met de norm EN 845-1 moet gebeuren met proeven op 
proefstukken bemonsterd volgens EN 845-1 §8.4 en beproefd volgens EN 846-5, EN 846-6 of 
EN 846-7. Het belastingvermogen, bekomen via die proefresultaten moet groter zijn dan de 
verklaarde waarde. 

 Spouwankers 
• Treksterkte  

De fabrikant verklaart de treksterkte van de spouwankers bij beproeving volgens de van toe-
passing zijnde methode: EN 846-5 of EN 846-6, en bemonsterd volgens EN 845-1 §8, is de 
treksterkte van de spouwankers niet kleiner dan de verklaarde waarde en is elke individuele 
waarde niet kleiner zijn dan 70 % van de verklaarde waarde. Hierbij moet eveneens de mini-
male verankeringslengte waarin het anker bij de proef is ingewerkt in het metselwerk ver-
klaard worden. In het geval van asymmetrische spouwankers worden beide uiteinden apart 
beproefd. De verklaarde waarde is niet groter dan de kleinste van de bekomen waarden van 
de twee uiteinden. Indien de verankering wordt verklaard overeenkomstig beproeving volgens 
of EN 846-5 of 846-6 (die van toepassing is) gebeurt de proef met de klem zo dicht mogelijk bij 
het oppervlak van het metselwerk waarin het anker is verankerd. 

• Drukweerstand 
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De fabrikant verklaart de drukweerstand van de spouwankers bij beproeving volgens de van 
toepassing zijnde methode: EN 846-5 of EN 846-6, en bemonsterd volgens EN 845-1 §8, is de 
druksterkte van de spouwankers niet kleiner dan de verklaarde waarde en is elke individuele 
waarde niet kleiner dan 70 % van de verklaarde waarde. Hierbij moet eveneens de minimale 
verankeringslengte waarin het anker bij de proef is ingewerkt in het metselwerk verklaard 
worden. In het geval van asymmetrische spouwankers worden beide uiteinden apart beproefd. 
De verklaarde waarde mag niet groter zijn dan de kleinste van de bekomen waarden van de 
twee uiteinden. Indien de verankering wordt verklaard overeenkomstig beproeving volgens of 
EN 846-5 of 846-6 (die van toepassing is) gebeurt de proef met de klem zo dicht mogelijk bij 
het oppervlak van het metselwerk waarin het anker is verankerd. 

• Verplaatsing onder belasting 

Bij beproeving volgens EN 846-5 of EN 846-6, wordt de gemiddelde verplaatsing van de be-
monsterde ankers verklaard bij een belasting die een derde bedraagt van de verklaarde 
waarde van treksterkte of drukweerstand van het anker. 

 Dwarskrachtankers 
• Treksterkte 

De fabrikant verklaart de treksterkte van de dwarskrachtankers bij beproeving volgens de van 
toepassing zijnde methode: EN 846-5 of EN 846-6, en bemonsterd volgens EN 845-1 §8, is de 
treksterkte van de dwarskrachtankers niet kleiner dan de verklaarde waarde en is elke indivi-
duele waarde niet kleiner dan 70 % van de verklaarde waarde. Hierbij moet eveneens de mini-
male verankeringslengte waarin het anker bij de proef is ingewerkt in het metselwerk ver-
klaard worden. In het geval van asymmetrische dwarskrachtankers worden beide uiteinden 
apart beproefd. De verklaarde waarde mag niet groter zijn dan de kleinste van de bekomen 
waarden van de twee uiteinden. Indien de verankering wordt verklaard overeenkomstig be-
proeving volgens of EN 846-5 of 846-6 (die van toepassing is) gebeurt de proef met de klem zo 
dicht mogelijk bij het oppervlak van het metselwerk waarin het anker is verankerd. 

• Drukweerstand 

De fabrikant verklaart de drukweerstand van de dwarskrachtankers bij beproeving volgens de 
van toepassing zijnde methode: EN 846-5 of EN 846-6, en bemonsterd volgens EN 845-1 §8, is  
de druksterkte van de dwarskrachtankers niet kleiner dan de verklaarde waarde en is elke 
individuele waarde niet kleiner dan 70 % van de verklaarde waarde. Hierbij moet eveneens de 
minimale verankeringslengte waarin het anker bij de proef is ingewerkt in het metselwerk 
verklaard worden. In het geval van asymmetrische dwarskrachtankers worden beide uiteinden 
apart beproefd. De verklaarde waarde mag niet groter zijn dan de kleinste van de bekomen 
waarden van de twee uiteinden. Indien de verankering wordt verklaard overeenkomstig be-
proeving volgens of EN 846-5 of 846-6 (die van toepassing is) gebeurt de proef met de klem zo 
dicht mogelijk bij het oppervlak van het metselwerk waarin het anker is verankerd. 

• Dwarskrachtsterkte 

De fabrikant verklaart de dwarskrachtsterkte van de dwarskrachtankers bij beproeving vol-
gens EN 846-7, en, bemonsterd volgens EN 845-1 §8, mag de dwarskrachtsterkte van de 
dwarskrachtankers niet kleiner zijn dan de verklaarde waarde:  

• ofwel in horizontale richting; 
• ofwel in verticale richting; 
• ofwel in beide richtingen.  
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Bijkomend mag elke individuele waarde niet kleiner zijn dan 70 % van de verklaarde waarde. 

• Verplaatsing onder belasting 

Bij beproeving volgens EN 846-5 of EN 846-6 of EN 846-7, wordt de gemiddelde verplaatsing 
van de bemonsterde ankers verklaard bij een belasting die 1/3e bedraagt van de verklaarde 
waarde van treksterkte, drukweerstand of dwarskrachtsterkte van het anker. 

 Glijankers 
• Dwarskrachtsterkte 

De fabrikant verklaart de dwarskrachtsterkte van de glijankers bij beproeving volgens EN 846-
7, en, bemonsterd volgens EN 845-1 §8, mag de dwarskrachtsterkte van de glijankers niet 
kleiner zijn dan de verklaarde waarde:  

• ofwel in horizontale richting; 
• ofwel in verticale richting; 
• ofwel in beide richtingen.  

Bijkomend mag elke individuele waarde niet kleiner zijn dan 70 % van de verklaarde waarde. 

• Verplaatsing onder belasting 

Bij beproeving volgens EN 846-7, wordt de gemiddelde verplaatsing van de bemonsterde an-
kers verklaard bij een belasting die een derde bedraagt van de verklaarde waarde van dwars-
krachtsterkte van het anker. 

  Ophangsteunen voor balken – raveel- & gordingsschoenen 

 Algemeen 

Het verklaarde belastingvermogen van een raveel- en gordingschoen voor balken is het laag-
ste belastingvermogen van elk van de onderdelen van de ophangsteun, die indien nodig apart 
bepaald worden, zoals bijvoorbeeld de verankeringssterkte, het draagvermogen van het on-
dersteunende deel of van een onderdeel van het ondersteunende deel van de raveel- en gor-
dingschoen l. Het belastingvermogen van een raveel- en gordingschoen kan meer dan een 
gedeclareerde waarde hebben, indien de ophangsteun geschikt wordt verklaard voor meer-
dere metselwerktypes. 

Het belastingvermogen wordt gedeclareerd aan de hand van proefresultaten van proeven, uit-
gevoerd volgens de proeven van de norm, of volgens een interpretatie ervan. 

Berekeningsmodellen mogen worden gebruikt om de proefresultaten ter interpreteren en de 
proefresultaten uit te breiden. 

De fabrikant verklaart naast de gedeclareerde waarde tevens het bezwijkingsmodel van het 
metselwerk of het hulpstuk, met betrekking tot de verklaarde waarde (afschuiving, veranke-
ring, trek of druk). 

Het bewijs van overeenstemming met de norm EN 845-1 moet gebeuren met proeven op 
proefstukken bemonsterd volgens EN 845-1 §8 en beproefd volgens EN 846-8. 

Het belastingvermogen, bekomen via die proefresultaten moet groter zijn dan de verklaarde 
waarde. 
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 Verticaal draagvermogen 

De fabrikant verklaart het verticale draagvermogen van de raveel- en gordingschoen voor bal-
ken. Bij beproeving volgens EN 846-8, en bemonsterd volgens EN 845-1 §8, waarbij de mini-
male verklaarde inbedlengte in de mortel of minimaal verklaarde verankeringslengte wordt 
toegepast, is het verticale draagvermogen niet kleiner dan de verklaarde waarde en is elke 
individuele waarde niet kleiner dan 90 % van de verklaarde waarde.  

Indien nodig wordt bijkomend de karakteristieke waarde van het verticale draagvermogen ver-
klaard volgens EN 846-8. In dat geval mag de karakteristieke waarde worden aangenomen als 
0,9 x de verklaarde gemiddelde waarde. 

 Vervorming onder belasting 

Bij beproeving volgens EN 846-8, wordt de gemiddelde vervorming van de bemonsterde op-
hangsteunen verklaard bij een belasting die  een derde bedraagt van de verklaarde waarde 
van het verticale draagvermogen van de ophangsteun  

 Consoles  

 Algemeen 

Het verklaarde belastingvermogen van een console is het laagste belastingvermogen van elk 
van de onderdelen van de console, die indien nodig apart bepaald worden, zoals bijvoorbeeld 
de verankeringssterkte, het draagvermogen van het ondersteunende deel of van een onder-
deel van het ondersteunende deel van de console. Het belastingvermogen van een console kan 
meer dan een gedeclareerde waarde hebben, indien de ophangsteun geschikt wordt verklaard 
voor meerdere metselwerktypes. 

Het belastingvermogen wordt gedeclareerd aan de hand van proefresultaten van proeven, uit-
gevoerd volgens de proeven van de norm, of volgens een interpretatie ervan. Berekeningsmo-
dellen mogen worden gebruikt om de proefresultaten ter interpreteren en de proefresultaten 
uit te breiden. 

De fabrikant verklaart naast de gedeclareerde waarde tevens het bezwijkingsmodel van het 
metselwerk of het hulpstuk, met betrekking tot de verklaarde waarde (afschuiving, veranke-
ring, trek of druk). 

Het bewijs van overeenstemming met de norm EN 845-1 moet gebeuren met proeven op 
proefstukken bemonsterd volgens EN 845-1 §8 en beproefd volgens EN 846-10. Het belasting-
vermogen, bekomen via die proefresultaten moet groter zijn dan de verklaarde waarde. 

 Verticaal draagvermogen 

De fabrikant verklaart het verticale draagvermogen van de console bij beproeving volgens EN 
846-10, en bemonsterd volgens EN 845-1 §8, is het verticale draagvermogen niet kleiner dan 
de verklaarde waarde en is elke individuele waarde niet kleiner dan 90 % van de verklaarde 
waarde. 

Indien nodig wordt bijkomend de karakteristieke waarde van het verticale draagvermogen ver-
klaard volgens EN 846-10. In dat geval mag de karakteristieke waarde worden aangenomen 
als 0,9 x de verklaarde gemiddelde waarde. 
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 Vervorming onder belasting 

Bij beproeving volgens EN 846-10, wordt de gemiddelde vervorming van de bemonsterde con-
soles verklaard bij een belasting die een derde bedraagt van de verklaarde waarde van het 
verticale draagvermogen van de console.  

 Bandijzers 

 Algemeen 

Het verklaarde belastingvermogen van een stripanker is het laagste belastingvermogen van 
elk van de onderdelen van het stripanker, die indien nodig apart bepaald worden, zoals bijvoor-
beeld de verankeringssterkte, het draagvermogen van de bevestigingsuitrusting zelf of van 
een onderdeel van de bevestigingsuitrusting. Het belastingvermogen van een stripanker kan 
meer dan een gedeclareerde waarde hebben, indien het stripanker geschikt wordt verklaard 
voor meerdere metselwerktypes. 

Het belastingvermogen wordt gedeclareerd aan de hand van proefresultaten van proeven, uit-
gevoerd volgens de proeven van de norm, of volgens een interpretatie ervan. Berekeningsmo-
dellen mogen worden gebruikt om de proefresultaten ter interpreteren en de proefresultaten 
uit te breiden. 

De fabrikant verklaart naast de gedeclareerde waarde tevens het bezwijkingsmodel van het 
metselwerk of het hulpstuk, of de structuur waaraan het hulpstuk is bevestigd met betrekking 
tot de verklaarde waarde (afschuiving, verankering, trek of druk). 

Het bewijs van overeenstemming met de norm EN 845-1 moet gebeuren met proeven op 
proefstukken bemonsterd volgens EN 845-1 §8 en beproefd volgens EN 846-4. Het belasting-
vermogen, bekomen via die proefresultaten moet groter zijn dan de verklaarde waarde. 

 Treksterkte 

De fabrikant verklaart de treksterkte van de bandijzers bij beproeving volgens: EN 846-4, en 
bemonsterd volgens EN 845-1 §8, is de treksterkte van de bandijzers niet kleiner dan de ver-
klaarde waarde en is elke individuele waarde niet kleiner dan 90 % van de verklaarde waarde. 
In het geval van asymmetrische bandijzers worden beide uiteinden apart beproefd. De ver-
klaarde waarde mag niet groter zijn dan de kleinste van de bekomen waarden van de twee 
uiteinden. 

Indien nodig wordt bijkomend de karakteristieke waarde van het verticale draagvermogen ver-
klaard volgens EN 846-4. In dat geval mag de karakteristieke waarde worden aangenomen als 
0,9 x de verklaarde gemiddelde waarde. 

 Verplaatsing onder belasting 

Bij beproeving volgens EN 846-4, wordt de gemiddelde verplaatsing van de bemonsterde band-
ijzers verklaard bij een belasting die  een derde bedraagt van de verklaarde waarde van de 
treksterkte van het bandijzer. 

2.4.1.6.4 Weerstand tegen waterstroming door de spouw 

De fabrikant verklaart of de spouwankers de doorstroming van het water door de spouw ver-
hinderen. Het geheel (buitenspouwblad-spouwankers-isolatie-binnenspouwblad) moet zoda-
nig ontworpen worden dat doorstroming van het water van het buitenspouwblad naar het bin-
nenspouwblad verhinderd wordt. Dat kan bijvoorbeeld worden bekomen via een waterdrup in 
het spouwanker, het aanbrengen van een hiervoor geëigende clip, of een hellingsanker dat van 
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het binnenspouwblad afhelt naar het buitenspouwblad. In dat geval verklaart de fabrikant het 
bereik van hellingsverschil van de hellingsankers, waarbinnen ze gebruikt kunnen worden. 
Binnen dat bereik moet waterdoordringing van het buitenspouwblad naar het binnenspouw-
blad verhinderd worden 

2.4.1.6.5 Veiligheid bij montage 

Het product wordt zodanig ontworpen dat ieder gevaar bij gebruik ervan geminimaliseerd 
wordt door: 

• het vermijden van scherpe randen en hoeken; 
• alternatief: het voorschrijven van beschermende materialen (bv. handschoenen, 

veiligheidsbrillen, …) op het label van die producten. 

2.4.1.6.6 Duurzaamheid 

De materialen die gebruikt worden bij de productie van de hulpstukken en hun beschermings-
systemen tegen corrosie moeten gekozen worden in overeenstemming met de hoger ver-
melde voorschriften. 

De duurzaamheid van de verklaarde waarden hangt af van  
• en de blootstellingsklasse van het metselwerk; 
• en de beschermlaagspecificaties. 

 Omschrijving en bedoeld gebruik 

De producent moet de informatie meedelen, zoals vermeld in onderstaande tabel, aangeduid 
met “ν” 

Tabel 2.4.1.4. Te verstrekken informatie door de producent 

Refe-
rentie-
num-
mer 

Te verstrekken informatie Spouw
-an-
kers 

Dwars-
kracht-
ankers 

Glij-
an-
kers 

Bandij-
zers 

Raveel- 
en gor-
ding-
schoe-
nen 

Conso-
les 

1 Beschermingslaag-specificatie vol-
gens tabel 2.4.1.1 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

2 Afmetingen volgens § XX ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

3 De verklaarde minimale inbedlengte ˅ ˅ ˅ - ˅  
4 De verklaarde waarde van treksterkte 

en bezwijkingsmodel 
˅ ˅ - ˅ - - 

5 De verklaarde waarde van drukweer-
stand en bezwijkingsmodel 

˅ ˅ - - - - 

6 De verklaarde waarde van dwars-
krachtsterkte en bezwijkingsmodel 

- ˅ ˅ - - - 

7 De verklaarde waarde van verticaal 
draagvermogen en bezwijkingsmodel 

- - - - ˅ ˅ 

8 De verklaarde waarde van verplaat-
sing of vervorming 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

9 De verklaring of het anker is symme-
trisch of asymmetrisch 

˅ ˅ ˅ ˅ - - 

10 De verklaring of het een hellingsanker 
betreft of niet, en in voorkomend geval 
het hellingsbereik 

˅ - - - - - 

11 De verklaring dat het een bewe-
gingstoelatend anker betreft of niet, en 
in voorkomend geval het maximale be-
wegingsbereik 

˅ - - - - - 
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Refe-
rentie-
num-
mer 

Te verstrekken informatie Spouw
-an-
kers 

Dwars-
kracht-
ankers 

Glij-
an-
kers 

Bandij-
zers 

Raveel- 
en gor-
ding-
schoe-
nen 

Conso-
les 

12 De verklaring of anker de doorstro-
ming van water in een spouwmuur 
verhindert of niet 

˅ - b - - - 

13 Een gebruiksaanwijzing, inclusief de 
grensvoorwaarden voor drukweer-
stand en types metselwerkstenen en 
mortels; het type, grootte, aantal en 
plaats van eender welke verankering 
en alle specifieke montage- en instal-
latie onderrichtingen 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

14 Productidentificatie ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

15 Minimumdikte van de mortellaag 
waarvoor het product geschikt is (in-
dien relevant) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - 

16 De specificatie van ieder hechtings-
systeem dat niet wordt voorzien door 
de fabrikant en niet wordt meegele-
verd in de verpakking 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

a – bijkomende informatie mag eveneens bevatten: geluidsdemping, thermische waarden en voorschriften aan-
gaande veiligheid tijdens montage 
b – Enkel voor “head restraint” 
˅: vereist 
- niet vereist 

 Lateien 

 Productnormen 

De productnorm waaraan de lateien moeten voldoen is de geharmoniseerde Europese norm 
 NBN EN 845-2: Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerk metselstenen: Deel 

2: Lateien.  

De norm bevat de eigenschappen en de prestatie-eisen voor geprefabriceerde lateien met een 
maximale overspanning van 4,5 m en gefabriceerd uit staal, geautoclaveerd cellenbeton, 
kunststeen, beton, gebakken aarde-elementen, kalkzandsteen, natuursteen, of een combina-
tie van die materialen. Geprefabriceerde lateien kunnen bestaan uit volledige lateien of een 
geprefabriceerd deel van een samengesteld latei. 

De Europese norm is niet van toepassing op: 
• balken van staal of beton in overeenstemming met NBN EN 1090-1, NBN EN 

12602, of NBN EN 13225; 
• lateien, volledig geproduceerd ter plaatse op de werf; 
• lateien, waarvan de delen die aan trek onderworpen zijn, geproduceerd zijn ter 

plaatse op de werf;  
• houten lateien; 
• ongewapende lateien van natuursteen. 

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de declaratie moet worden 
aangetoond door verwijzing naar proefnormen of aanverwante normen, worden die hierna op-
gesomd (met verkorte titels).  
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EN 206-1: Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. 
NBN EN 771 (alle delen): Voorschriften voor metselstenen. 
NBN EN 772-1: Metselsteenproeven – Deel 1: Druksterkte. 
NBN EN 772-11: Metselsteenproeven – Deel 11: Bepaling van de capillaire waterabsorp-
tie van betonmetselstenen, cellenbetonsteen, metselstenen van kunststeen en natuur-
steen, alsook van de initiële waterabsorptie van metselbaksteen. 
NBN EN 846-9: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 9 – Buig- en schuifsterkte 
van metselstenen. 
NBN EN 846-11: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 11 – Maten en welving van 
lintelen. 
NBN EN 846-13: Metselwerktoebehorenproeven – Deel 13: Inslagsterkte, slijtsterkte en 
corrosiebestandheid van organische bekledingen. 
EN 846-14: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 14 – bepaling van de initiële 
schuifsterkte tussen het geprefabriceerde deel van een samengestelde latei en het met-
selwerk erboven. 
NBN EN 990: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bescherming tegen corrosie 
van wapeningsstaal in geautoclaveerd cellenbeton en lichtbeton met open structuur. 
NBN EN 998-2: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Met-
selmortel. 
NBN EN 1745: Metselwerk en metselwerkproducten – methoden voor het bepalen van 
thermische eigenschappen. 
NBN EN 10080: Staal voor het wapenen van beton – lasbaar betonstaal – Algemeenhe-
den. 
NBN EN 10088: (alle delen) – Roestvaste staalsoorten 
NBN EN 10346: Continu-dompelbeklede platte staalproducten voor koudvervormen – 
Technische leveringsvoorwaarden 
NBN EN 12602:2008, Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbe-
ton. 
NBN EN 13501-2: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 2 – Classi-
ficatie op grond van brandwerendheidsproeven behalve voor ventilatiesystemen. 
NBN EN ISO 1461: Door thermisch verzinkenaangebrachte deklagen op ijzeren en stalen 
voorwerpen – Specificaties en beproevingen (ISO 1461) 
NBN EN ISO 1463: Metaal- en oxidebedekkingen – Meting van de laagdikte – Microscopi-
sche methode (ISO 1463).  

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor hulpstukken die courant in 
gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voorwerp kunnen uitma-
ken van een productcertificatie(zie §2.4.1). De bedoelde voorschriften hebben zowel betrekking 
op de kenmerken van de hulpstukken zelf als op de zogenaamde systeemkenmerken, die de 
prestaties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of metselsteentypes of binnen een 
specifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
NBN EN 845-2 en de regels voor de CE-markering, die op basis van die norm op hulpstukken 
van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of aanvullingen t.o.v. die norm waar 
nodig ten behoeve van het correcte en duurzame gebruik. 
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Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een fabrikant kunnen gedeclareerd 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie. Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten ge-
declareerd zijn conform NBN EN 845-2 om tot de productcertificatie van het product te kunnen 
overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie op de markt worden gebracht worden 
normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Indeling 

De Europese norm deelt de lateien in verscheidene types. Een latei wordt gedefinieerd als een 
lineair element dat de belasting over een opening in het metselwerk overbrengt. We onder-
scheiden: 

• Een enkelvoudige latei: een geprefabriceerde latei die zelfstandig functioneert. 

Figuur 2.4.2.1. Voorbeeld van een enkelvoudige latei 

 

 

1 Het ondersteunde metselwerk 

2 Enkelvoudige latei 

 
• Een samengestelde latei: een latei, bestaande uit een geprefabriceerd deel en er-

boven een aanvullend deel dat bestaat uit ter plaatse gerealiseerd metselwerk of 
beton en waarvan de twee delen samenwerken. 

Figuur 2.4.2.2. Voorbeeld van een samengestelde latei 

 

 

1 Het ondersteunde metselwerk 

2 Het aanvullende, meewerkende deel 

3 Geprefabriceerde deel 

 
• Samengevoegde latei: Een latei die bestaat uit twee of meer structurele delen, en 

waarvan elk deel zelfstandig functioneert met een trek- en een drukzone. 
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Figuur 2.4.2.3. Voorbeeld van een samengevoegde latei 

 

 

1 Buitenblad-ondersteunde metselwerk 

2 Latei van het buitenblad 

3 Latei van het binnenblad 

4 Binnenblad-ondersteunde metselwerk 

 

 Termen 

Figuur 2.4.2.4. Algemene afmetingen 

 

 

1 Andere lateien dan samengestelde la-
teien 

2 Samengestelde latei 

 
Hierin is:  

- l0: de te overspannen opening; 
- la: de effectieve overspanning: de kleinste waarde van ofwel de afstand tussen de twee mid-

dens van de opleg van een latei, ofwel de te overspannen opening plus de totale hoogte van de 
latei (met inbegrip van alle aanvullende delen); 

- l: de totale lengte van de latei;  
- b: opleglengte; 
- d1: de lateihoogte: de hoogte van het geprefabriceerde deel van een latei; 
- dc: de totale hoogte over de drukzone tot de trekzone van een samengesteld latei. 

 



 

 
 

154 

 Materialen 

2.4.2.6.1 Stalen lateien 

De materialen die gebruikt worden voor de productie van stalen lateien, in overeenstemming 
met de norm (NBN EN 845-2), moeten worden gekozen uit tabel 2.4.2.2. De producent ver-
klaart het materiaal en de referentie materiaal/coating.  

2.4.2.6.2 Betonnen lateien 

Betonnen lateien zijn van gewapend beton of voorgespannen beton, met of zonder niet-mee-
werkende bekistingselementen. 

• Het wapeningsstaal is in overeenstemming met NBN EN 10080. 
• Roestvrij wapeningsstaal is in overeenstemming met NBN EN 10088-5. 
• Spanwapening is in overeenstemming met EN 10138 (alle delen). 
• De draaddiameters van het staal zijn groter dan of gelijk zijn 2,5 mm. 
• Het beton van de lateien voldoet aan de producteisen van NBN EN 206-1. 
• Geautoclaveerde cellenbeton lateien zijn in overeenstemming met de definities en 

producteisen van NBN EN 12602. 

2.4.2.6.3 Metselwerklateien 

Metselwerk lateien worden gefabriceerd door gebruik te maken van gewapend beton of span-
beton, metselmortel, en meewerkende of niet-meewerkende bekistingsmetselstenen, als 
volgt:  

• het beton en het staal voldoet aan de vereisten van §2.4.2.6.2; 
• de metselmortel is in overeenstemming met NBN EN 998-2; 
• de bekistingsmetselstenen bestaan uit: 

o gebakken aarde in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 
771-1 (zie §2.2.1); 

o kalkzandsteen in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-
2 (zie §2.2.2); 

o beton in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-3 (zie 
§2.2.3); 

o geautoclaveerd cellenbeton in overeenstemming met de producteisen van 
NBN EN 771-4 (zie §2.2.4); 

o natuursteen in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-6 
(zie §2.2.6). 

Noot: Alle bekistingselementen kunnen bijdragen tot de mechanische prestaties van het latei. In-
dien de bijdrage is gebruikt in de berekening, of indien de bekistingselementen in rekening wor-
den gebracht in de betondekking van het staal, worden zij steeds geacht een meewerkend deel te 
zijn met de latei. 
 
De druksterkte van meewerkende bekistingselementen wordt bepaald in overeenstem-
ming met NBN EN 772-1 en door gebruik te maken van gesneden monsters. De positio-
nering en afmetingen worden gegeven in figuur 2.4.2.5. 
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Figuur 2.4.2.5. Afmetingen voor de proefopstelling van de druksterkte van bekistingselementen 

 

 

1 Om een symmetrische belasting te bekomen 
worden twee monsters samengebracht 

2 De lengte van het gesneden monster H = de 
kleinste breedte: B 

 

2.4.2.6.4 Samengestelde en samengevoegde lateien 

Indien de verklaring van de producent van lateien of de bijkomende informatie een aanname 
bevat van benodigde materialen of onderdelen, die niet worden meegeleverd door die produ-
cent, maar die noodzakelijk zijn om de latei te vervolledigen, moeten de vereiste eigenschap-
pen gespecifieerd worden in overeenstemming met de norm NBN EN 845-2 of een andere 
relevante norm of een technische beoordeling. 

 Vereisten 

2.4.2.7.1 Algemeen 

De vereisten en eigenschappen moeten gedefinieerd worden met beproevingen en procedures 
volgens NBN EN 845-2. 

Noot: Aanwijzingen voor het gebruik en de plaatsing van lateien worden gegeven in NBN EN 845-2, 
Annexe A en B. 

2.4.2.7.2 Afmetingen, volumemassa en toelaatbare afwijkingen 

 Afmetingen 

De lengte, breedte en hoogte van een latei moeten worden verklaard en indien de dwarsdoor-
snede geen rechthoekige vorm is, moet een tekening van die configuratie met afmetingen wor-
den gegeven. 

 Massa per oppervlakte-eenheid 

Het gewicht van de latei en de massa per oppervlakte-eenheid in de hoogte van de latei moet 
worden verklaard. De te verklaren waarde wordt bekomen door het gemiddelde gewicht van 
de monsters te delen door het product van de gemiddelde totale lengte en de gemiddelde to-
tale hoogte. Het resultaat mag niet meer dan 5 % afwijken van de verklaarde waarde. 

 Verankeringslengte in het metselwerk 

De minimale verankeringslengte in het metselwerk moet worden verklaard met een minimum 
van 100 mm. 

 Toleranties 

Indien bemonsterd volgens NBN EN 845-2, §8, en gemeten volgens NBN EN 846-11, mag de 
afwijking van de afmetingen tegenover de verklaarde waarde niet hoger zijn dan de waarden 
in tabel 2.4.2.1. 
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Tabel 2.4.2.1. Toleranties op de afmetingen 

Afwijking van de afmetingen 

Afmeting Maximale afwijking 

Lengte ± 15 mm 

Breedte en hoogte ± 5 mm 

Rechtheid of boog (horizontale en verti-
cale curve) 

0,5 % van de lengte, met een maximum van 10 mm 
tegenover het beoogde profiel  

Welving van het geprefabriceerde deel van 
een samengestelde latei 

0,7 % van de lengte van het geprefabriceerde deel te-
genover het beoogde profiel  

2.4.2.7.3 Mechanische eigenschappen en informatie om de mechanische eigenschap-
pen te bepalen 

 Enkelvoudige lateien, samengestelde en samengevoegde lateien 

 Algemeen 

Het draagvermogen van de lateien moet worden verklaard op basis van proefresultaten, ver-
kregen met proeven, zoals aangegeven in NBN EN 845-2, ofwel van de interpretatie ervan. 

Indien berekeningsmethodes worden gebruikt om de proefresultaten te interpreteren of om 
die proefresultaten uit te breiden, moeten die berekeningsmethodes gebaseerd zijn op basis 
van een mechanische aanpak en correcte materiaaleigenschappen. Historische gegevens van 
proefresultaten mogen eveneens gebruikt worden om de geldigheid van de berekeningsme-
thode aan te tonen. 

 Draagvermogen en belastingverhouding 

Aan de vereisten van buigweerstand moet in alle gevallen voldaan worden. 

Noot: de verklaarde waarde van draagvermogen moet gebaseerd zijn op de laagste waarde van de 
buigweerstand en het dubbele van de dwarskrachtweerstand. 

Het draagvermogen in kN/m) wordt verklaard als een gemiddelde waarde. Indien dat vereist 
wordt, moet eveneens de karakteristieke waarde verklaard worden. Tenzij anders bepaald, 
stemt die waarde overeen met de maximale te overspannen opening, rekening houdend met 
de verklaarde waarden van minimale opleglengte en totale lengte van de latei. 

Indien de lateien bedoeld zijn voor gebruik in meerbladig metselwerk, worden alle beperkin-
gen verklaard aangaande de belastingverdeling over de breedte van de latei in termen van de 
spreiding van de belastingverhoudingen die mogen gebuikt worden. 

 Buigweerstand 

Bij bemonstering volgens NBN EN 845-2, §8 en beproefd in overeenstemming met NBN EN 
846-9, is de gemiddelde buigsterkte groter dan of gelijk aan de verklaarde waarde van het 
draagvermogen van §2.4.2.7.3.1.2, waarbij geen enkel individueel resultaat lager mag zijn dan 
90 % van de waarde van draagvermogen. 

Noot: Indien, aanvullend aan de verklaring van het gemiddelde draagvermogen, de verklaring van 
de karakteristieke waarde van de buigweerstand vereist is, mag die karakteristieke waarde geno-
men worden als 90 % van de gemiddelde waarde. 
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 Kortetermijndoorbuiging 

De verticale kortetermijndoorbuiging, δdv, en, indien van toepassing, eveneens de horizontale 
doorbuiging, δdh, bij een derde van het verklaarde draagvermogen, moeten verklaard worden. 
Bij bemonstering volgens NBNEN 845-2, §8 en beproefd volgens NBN EN 846_9 voor buig-
sterkte, is de gemiddelde doorbuiging, gemeten bij een derde van het verklaarde draagver-
mogen, lager dan of gelijk aan de verklaarde doorbuiging δdv en δdh. 

Noot:  
- de horizontale kortetermijndoorbuiging δdh moet enkel verklaard worden, indien van toe-

passing; 
- indien het vereist is om de langetermijndoorbuiging te kennen, mag de kortetermijndoor-

buiging verhoogd worden, rekening houdend met het belastingregime, krimp- en kruipco-
efficiënten zoals gegeven in de betreffende Eurocodes. 

 Dwarskrachtweerstand 

Bij bemonstering volgens NBN EN 845-2, §8 en beproefd in overeenstemming met NBN EN 
846-9, is de dwarskrachtweerstand groter dan of gelijk aan 50 % van de verklaarde waarde van 
het draagvermogen zoals bepaald in §2.4.2.7.3.1.2, waarbij de dwarskrachtbreuk van iedere 
individueel monster niet lager mag zijn dan 45 % van de verklaarde waarde van het draagver-
mogen. Aanvullend zal, indien vereist, de karakteristieke waarde van de dwarskrachtweer-
stand verklaard worden. 

Noot: Indien de verklaring van de karakteristieke waarde van de dwarskrachtweerstand vereist is, 
aanvullend aan de verklaring van de gemiddelde waarde van het draagvermogen, mag die ver-
klaard worden als 90 % van de verklaarde gemiddelde waarde. 

 Geprefabriceerde delen van samengestelde lateien 

Indien het draagvermogen van een samengestelde latei niet verklaard is door de fabrikant, 
moeten de volgende parameters voor het geprefabriceerde deel verklaard worden:  

• geometrie en configuratie van het geprefabriceerde deel, met inbegrip van de lig-
ging, diameter en vloeigrens van de wapening; 

• de karakteristieke treksterkte, Ftkl, van het geprefabriceerd deel van de latei in de 
uiterste grenstoestand. Indien van toepassing voor de duurzaamheid, moet de 
treksterkte eveneens in gebruiksgrenstoestand gegeven worden; 

• de initiële karakteristieke afschuifweerstand, fvk0i, tussen het geprefabriceerde 
deel en de mortel van de bovenliggende lintvoeg. De verklaring mag gebeuren op 
basis van tabelwaarden of op basis van proeven. De verklaring deelt de wijze mee 
waarop de verklaring gebaseerd is. De verklaring van tabelwaarden gebeurt door 
verwijzing naar NBN EN 998-2:2010 Bijlage C. Indien de verklaring gebaseerd is op 
proeven, werden die proeven uitgevoerd in overeenstemming met NBN EN 846-14. 
De karakteristieke waarde van de proefresultaten op monsters, genomen volgens 
NBN EN 845-2 §8 en beproefd volgens NBN EN 846-14, is hoger dan of gelijk aan 
de verklaarde waarde. 

2.4.2.7.4 Duurzaamheid 

 Algemeen 

De materialen voor de productie van lateien en hun beschermingssystemen tegen corrosie 
moeten gekozen worden in overeenstemming met de hoger vermelde voorschriften en de re-
ferentie van materiaal/coating moet worden verklaard. 
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De duurzaamheid van de verklaarde waarden hangt af van de blootstellingsklasse van het met-
selwerk ende beschermlaagspecificaties. 

 Stalen lateien 

Andere lateien dan die die geproduceerd van ijzerhoudend roestvrij staal, austenitisch roestvrij 
staal of austenitisch ijzerhoudend roestvrij staal, worden beschermd in overeenstemming met 
de voorschriften van tabel 2.4.2.2. 

Noot: De corrosiebescherming, vereist in iedere individuele toepassing, hangt af van het type latei, 
of er een apart dampscherm is gebruikt, de graad van blootstelling aan de klimaatomstandighe-
den. Daarom worden verschillende graden van bescherming gegeven. 

Tabel 2.4.2.2. Materialen en corrosiebeschermende systemen voor stalen lateien 

Materiaal 
Specificaties voor 

het materiaal a 

Specificaties voor de coatingf 

Organische 
coating 

dikte 
µm 

Materiaal/ 
coating re-

ferentied 

Massa 
per 
kant 
g/m2 

Massa 
per twee 
kantenb 

g/m2 

dikte 
µm 

Austenitisch roestvrij staal 
(molybdeen-chroom-nikkelle-
gering) 

EN 10088-1, 2, 3, 4, 
5 - - - - L1h 

Austenitisch roestvrij staal 
(chroom-nikkellegering) 

EN 10088-1, 2, 3, 4, 
5 - - - - L3h 

IJzerhoudend roestvrij staal      L4 
Verzinkte staalproducten EN ISO 1461 ver-

zinkt staal 710 - 100g - L10 

Verzinkte staalproducten EN ISO 1461 ver-
zinkt staal 460 - 65g - L11 

Verzinkt staal met alle opper-
vlakken, aangeduid in onder-
staande figuur in organische 
coating  

EN ISO 1461: pre-
verzinking, organi-
sche coating 
Type 1  

460 - 65g 25 L11.1 

Verzinkt staal met alle opper-
vlakken, aangeduid in onder-
staande figuur in organische 
coating 

EN ISO 1461: pre-
verzinking, organi-
sche coating Type 2 460 - 65g e L11.2 

Verzinkte staalproducten EN ISO 1461 ver-
zinkt staal 395  55g  L11A 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting over alle buitenopper-
vlakken van het afgewerkt 
product 

EN ISO 1461 pre-
verzinking, organi-
sche coating 
Type 1 

395  55g  L11.1A 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting over alle buitenopper-
vlakken van het afgewerkt 
product 

EN ISO 1461 pre-
verzinking, organi-
sche coating 
Type 2 

395  55g  L11.2A 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting over alle buitenopper-
vlakken van het afgewerkt 
product 

EN 10346:2009 
pre-verzinking, or-
ganische coating 
Type 1 

- 600 42 c 25 L12.1 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting over alle buitenopper-
vlakken van het afgewerkt 
product 

EN 10346:2009: 
pre-verzinking, or-
ganische coating 
Type 2 

- 600 42 c e L12.2 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

159 

Materiaal 
Specificaties voor 

het materiaal a 

Specificaties voor de coatingf 

Organische 
coating 

dikte 
µm 

Materiaal/ 
coating re-

ferentied 

Massa 
per 
kant 
g/m2 

Massa 
per twee 
kantenb 

g/m2 

dikte 
µm 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting over alle gesneden ran-
den 

EN 10346:2009 
pre-verzinking, or-
ganische coating 
Type 1 

- 600 42 c 25 L14 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting  

EN 10346:2009 
pre-verzinking, or-
ganische coating 
Type 1 

- 275 20 c 25 L16.1 

Verzinkte stalen strips of pla-
ten met een organische coa-
ting over alle buitenopper-
vlakken van het afgewerkt 
product 

  EN 10346:2009 
pre-verzinking, or-
ganische coating 
Type 2 

- 275 20 c e L16.2 

Austenitisch ijzerhoudend 
roestvrij staal 

EN 10088-1, 2, 3, 4, 
5 - - - - L23h 

a) Behalve waar aangeduid, mag de juiste staalkwaliteit voor verzinkte producten, in overeenstemming met 
EN 10020 worden gekozen. 

b) Het coating gewicht is gegeven voor zink en is gegeven voor tweezijdig behandeld plaatstal, voor voorver-
zinkte staalplaatproducten. De gemiddelde hoeveelheid aan een zijde bedraagt 50 % van het tweezijdig 
behandeld product, maar dat is niet noodzakelijk gelijkmatig verdeeld. 

c) De aangegeven coatingdikte geeft de gemiddelde dikte weer van de beschermlaag t.o.v. ieder ongesne-
den oppervlak van het product of ieder oppervlak van een “na productie verzinkt product”. 

d) De nummering is bedoeld om een eenduidige materiaalspecificatie mogelijk te maken en geeft geen en-
kele indicatie naar relatieve geschiktheid of kwaliteit. 

e) De organische coating Type 2 wordt bepaald door prestatieproeven en niet door de dikte. 
f) Coating gewicht en dikte zijn gemiddelde minimumwaarden. 
g) Plaatselijke minimumdikte. 
h) De behandeling van roestvrij staal na productie is noodzakelijk met betrekking tot lassen enz. om de cor-

rosieweerstand van staal te behouden. 
 

Figuur 2.4.2.5. Oppervlakken van lintelen met materiaalreferentie L.11.1 en L11.2 die een organi-
sche coating vereisen 

 
∗ oppervlakken die een organische coating behoeven 
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Tabel 2.4.2.3. Organische coating voor gegalvaniseerde metalen lateien 

Bekleding 
(coating) 

Omschrijving 

Type 1 a) Verflaag op basis van een bitumineuze oplossing met een minimale droge 
filmdikte van 25μm of  

b) een in eenmaal aangebrachte hechtende, chemisch bestendige verflaag van 
minimum 25μm dikte, gemeten in overeenstemming met EN ISO 1463 

Type 2 Een systeem dat voldoet aan de vereisten van impact, slijtvastheid en corrosiebe-
stendigheid, overeenkomstig EN 846-13 §6.2a) of §6.2b en §7.2a) of §7.2b) 

 Betonnen lateien (lateien van cellenbeton niet inbegrepen) 

De wapening van betonnen lateien en metselwerklateien wordt beschermd tegen corrosie vol-
gens de vereisten van tabel 2.4.2.4. 

De voegen tussen de meewerkende bekistingselementen en alle groeven die ze bevatten, wor-
den gevuld met mortel of beton. Indien de voegen niet gevuld zijn, worden de bekistingsele-
menten niet beschouwd als meewerkend. 

Tabel 2.4.2.4. Corrosiebescherming van het wapeningsstaal van betonnen lateien en metselwerk-
lateien 

Niet-gecoate vol koolstofstaal met een betondekking van beton met normale granulaten a 
Materiaal/coating 

referentie b 
Betonnen lateien c Metselwerklateien 

 Minimale betondekking voor 
betonklasse e) 

Minimale betondekking d in mm voor be-
tonklasse e 

 1 2 3 4 

 C20/25 en 
C25/30 

C30/37 
en hoger 

C20/25 en 
C25/30 

C30/37 
en hoger 

A 50 45 50 45 

B 40 35 40 35 

C 30 25 30 25 

D 20 15 20 15 

E 15 15 15 15 
a Indien de latei ontworpen wordt om bepleisterd te worden met een cementpleister aan de blootge-
stelde zijde van de latei, mag de betondekking verminderen met maximum 10 mm. 
b De lettercode in de linker kolom, gecombineerd met het kolomnummer 1 tot 4 kan gebruikt worden 
als een aanduiding voor identificatiedoeleinden.(vb. B4).  
c Voor geautoclaveerde cellenbetonlateien: zie tabel 2.4.2.5. 
d De maximumbijdrage van meewerkende bekistingselementen tot de totale betondekking bedraagt 10 
mm. De minimale betondekking, zonder rekening te houden met de bekistingselementen bedraagt 5 
mm. 
e Het beton moet voldoen aan NBN EN 206-1 en aan de milieuklassen XC3 en XC4.  

Voor betonnen lateien en metselwerklateien, voorzien van een wapening in roestvrij staal, 
moet de verklaring van de materiaal/coating referentie “F” zijn. 

Opmerking voor lateien met geautoclaveerd cellenbeton: 
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• er kan geen betrouwbaarheid verklaard worden aangaande betondekking van ge-
autoclaveerd cellenbeton voor de corrosiebescherming van het staal. Voor structu-
rele doeleinden moet de wapening van zulke lateien voorzien worden van een mi-
nimumdekking van 10 mm; 

• lateien, gefabriceerd met bekistingselementen van geautoclaveerd cellenbeton en 
vol koolstofstaalwapening, worden beschouwd als metselwerklateien zonder mee-
werkende bekistingselementen volgens tabel 2.4.2.4; 

• staalwapening, met uitzondering van austenitisch roestvrij staal, in geautocla-
veerde cellenbetonlateien, worden voorzien van een corrosiebescherming door 
een speciale coating aan te brengen volgens de vereisten van NBN EN 12602, 
§5.3.3 en worden beproefd volgens NBN EN 990, waarbij de verklaring van materi-
aal/coating referentie “G” moet zijn; 

• voor betonnen lateien en metselwerklateien, voorzien van een wapening in roest-
vrij staal, moet de verklaring van de materiaal/coating referentie “F” zijn. 

2.4.2.7.5 Waterindringing en plaatsing 

Alle noodzakelijke informatie bevattende een correcte procedure voor plaatsing van een latei 
om waterindringing te vermijden moet worden verstrekt. 

2.4.2.7.6 Thermische eigenschappen 

Alle gedetailleerde thermische eigenschappen van de materialen, waarmee de latei is gepro-
duceerd, moeten worden gegeven. Dat moet gebeuren volgens NBN EN 1745 of volgens de 
waarden van de overeenstemmende productnormen.  

2.4.2.7.7 Vorst-dooiweerstand 

 Algemeen 

Indien de lateien bedoeld zijn voor toepassing in onbeschermde delen, moet de vorst-dooi-
weerstand worden verklaard. 

 Stalen lateien 

Stalen lateien mogen als vorst-dooibestand worden beschouwd. 

 Betonnen lateien 

Lateien, die geproduceerd zijn volgens EN 206-1 en die voldoen aan de klasse XF1 van EN 206-
1:2000, mogen als vorst-dooibestand beschouwd worden. 

 Metselwerklateien 

Metselwerklateien mogen als vorstbestand worden beschouwd als volgende voorwaarden vol-
daan zijn:  

• het gedeelte in beton moet voldoen aan §2.4.2.7.7.3; 
• de metselstenen van de latei voldoen aan de vereisten van vorst-dooibestandheid 

van de betreffende productnormen (zie §2.2.1 tot §2.2.5). 

 Brandweerstand 

Indien de lateien bedoeld zijn om te gebruiken in brandwerende muren, moet de brandweer-
stand verklaard worden op basis van proeven op de latei als een deel van een wand met of 
zonder brandbeschermende functie, of als een balk, in overeenstemming met EN 13501-2. Als 
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alternatief mag de classificatie gebaseerd zijn op tabelwaarden voor het materiaaltype en 
vorm, zoals gegeven in de betreffende normen.  

 Wateropslorping 

 Algemeen 

Indien de lateien blootgesteld worden aan de klimaatomstandigheden, wordt, indien relevant 
en in ieder geval bij betonnen lateien en metselwerklateien, de wateropslorping door capilla-
riteit of initiële wateropslorping verklaard. 

 Stalen lateien 

Stalen lateien worden beschouwd een wateropslorping gelijk aan nul te hebben. 

 Andere lateien 

Bij bemonstering volgens EN 845-2, §8 en beproefd volgens NBN EN 772-11, mag de initiële 
wateropslorping voor metselwerklateien in baksteen en de coëfficiënt van wateropslorping 
door capillariteit voor de andere lateien niet groter zijn dan de verklaarde waarde. 

 Waterdampdoorlatendheid 

Indien toepasselijk voor het gebruik, wordt de waterdampdiffusiecoëfficiënt verklaard volgens 
NBN EN 1745, behalve bij stalen lateien. 

 Omschrijving en bedoeld gebruik 

De producent moet de informatie meedelen, zoals vermeld in tabel 2.4.2.5. 

Tabel 2.4.2.5. Informatie die moet verstrekt worden voor enkelvoudige lateien en samengevoegde 
lateien. 

Referentienummer Enkelvoudige latei en samengestelde latei 
1 Draagvermogen, in kN/m  
2 Breukpatroon, indien van toepassing 
3 Doorbuiging δdv, en δdh indien van toepassing op een derde van het draag-

vermogen  
4 Wateropslorping van de metselsteen-, beton-, en mortelcomponent.  
5 Waterdampdoorlaatbaarheid, indien van toepassing  
6 Massa in kg en massa per oppervlakte-eenheid van de latei, in kg/m2 
7 Vorst-dooiweerstand, indien van toepassing.  
8 Materiaal/coating specificatie  
9 Thermische prestatie 
10 Brandweerstand, indien van toepassing  
11 Latei type 
12 Minimale verankeringslengte, in mm 
13 Lengte, in mm 
14 Breedte en Hoogte, in mm 
15 Configuratie 
16 Of de betonnen lateien en metselwerklateien een bepleistering vereisen 
17 Of een dampscherm is vereist 
18 Indien van toepassing: de onderdelen van een samengevoegde latei die 

niet beschouwd worden als deel uitmakend van de latei 
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Tabel 2.4.2.6. Informatie die moet verstrekt worden voor samengestelde lateien als het draagver-
mogen is verklaard 

Referentie 
nummer 

Samengestelde latei 

1 Draagvermogen in kN/m 

2 Breukpatroon, indien van toepassing 

3 Doorbuiging δdv, en δdh indien van toepassing op een derde van het draagvermogen  

4 Wateropslorping van de metselsteen-, beton-, en mortelcomponent.  

5 Waterdampdoorlaatbaarheid indien van toepassing  

6 Massa in kg en massa per oppervlakte-eenheid van de latei, in kg/m2 

7 Vorst-dooi, weerstand indien van toepassing.  

8 Materiaal/coating specificatie, staalkwaliteit en betonsterkeklasse, van toepassing 
voor de latei 

9 Thermische prestatie 

10 Brandweerstand, indien van toepassing  

11 Latei type 

12 Minimale verankeringslengte, in mm 

13 Lengte, in mm 

14 Breedte en Hoogte, in mm 

15 Configuratie 

16 Minimumbreedte van het aanvullende element in mm 

17 Hoogte van het aanvullende element in mm 

18 Of de betonnen lateien en metselwerklateien een bepleistering vereisen 

19 Of een dampscherm is vereist 

20 Types van metselstenen die mogen gebruikt worden 

21 Eigenschappen van de materialen in het aanvullende element met inbegrip van de 
druksterkte van de metselstenen in de richting, parallel aan de overspanning van 
de latei, in N/mm2 

22 Minimale druksterkte van de mortel, in N/mm² 

23 Minimale druksterkteklasse van het beton  

24 Ondersteuningsinstructie voor de latei tijdens de opbouw, met inbegrip van de 
maximale tussenafstand van de steunen in mm en de belasting die kan worden 
toegelaten tijdens de opbouw van de latei. 

Tabel 2.4.2.7. Informatie die moet worden verstrekt indien enkel de eigenschappen van het gepre-
fabriceerde deel van samengestelde lateien verklaard worden 

Informatie 
referentie 
nummer 

Geprefabriceerde deel van de samengestelde latei 

1 Wateropslorping van de metselsteen-, beton-, en mortelcomponent.  

2 Waterdampdoorlaatbaarheid, indien van toepassing  

3 Massa in kg en massa per oppervlakte-eenheid van de latei in kg/m2 

4 Vorst-dooiweerstand, indien van toepassing.  
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Informatie 
referentie 
nummer 

Geprefabriceerde deel van de samengestelde latei 

5 Materiaal/coating specificatie, staalkwaliteit en betonsterkeklasse, van toepassing voor 
de latei 

6 Thermische prestatie 

7 Brandweerstand, indien van toepassing  

8 Latei type 

9 Minimum verankeringslengte, in mm 

10 Lengte, in mm 

11 Breedte en hoogte van het geprefabriceerde deel in mm 

12 Geometrie en configuratie van het geprefabriceerde deel, inclusief de positie, diameter 
en vloeigrens van de wapening 

13 Of de betonnen lateien en metselwerklateien een bepleistering vereisen 

14 Of een dampscherm is vereist 

15 Karakteristieke treksterkte van het geprefabriceerde deel van de latei. De treksterkte 
in uiterste gebruikstoestand indien van toepassing  

16 De karakteristieke initiële afschuifweerstand tussen het geprefabriceerde deel van de 
latei en de mortel in de lintvoeg erboven. Tabelwaarde of waarde bekomen door proe-
ven.  

 Lintvoegwapening van staal 

 Definitie 

Een lintvoegwapening van staal is een geprefabriceerde staalwapening voor toepassing in de 
mortellaag tussen de legvlakken van de metselstenen 

 Productnorm 

De productnorm waaraan de lintvoegwapeningen van staal moeten voldoen is de geharmoni-
seerde Europese norm: 
 NBN EN 845-3: Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerk metselstenen: Deel 

3: Lintvoegwapeningen van staal  

De norm bevat de eigenschappen en de prestatie-eisen voor lintvoegwapeningen van staal 
voor structureel en niet-structureel gebruik in een metselwerkconstructie  

Metselwerkwapening laat toe de mechanische eigenschappen (trek-, schuif- of drukspannin-
gen) van metselwerk te verhogen. De wapening beperkt de scheurwijdte en verdeelt de scheu-
ren. 

De Europese norm is niet van toepassing op:  

• wapeningen in de vorm van individuele staven of strengen; 
• producten die gevormd zijn uit andere materialen dan 

o austenitisch roestvrij staal , 
o op voorhand verzinkt plaatstaal, 
o verzinkte staaldraad met of zonder organische coating. 
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Noot: aangezien de brandweerstand van de hulpstukken niet apart beschouwd wordt, maar steeds 
in combinatie met het metselwerk waarin het gebruikt wordt, valt de brandweerstand niet onder 
het toepassingsgebied van de norm.  

 Gerelateerde normen 

Aangezien de productnormen tevens voorzien in de wijze waarop de declaratie moet worden 
aangetoond door verwijzing naar proefnormen of aanverwante normen, worden ze hierna op-
gesomd (met verkorte titels).  

NBN EN 846-2: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 2: Hechtsterkte van vooraf 
vervaardigde voegwapeningen.  
NBN EN 846-3: Proeven voor metselwerktoebehoren – Deel 3: Schuifsterkte van lassen 
in vooraf vervaardigde voegwapeningen.  
NBN EN 10020: Definitie en indeling van staalsoorten. 
NBN EN 10088-1: Corrosievaste staalsoorten – Deel 1: Lijst van corrosievaste staalsoor-
ten  
NBN EN 10088-2: Corrosievaste staalsoorten – Deel 2: Technische leveringsvoorwaar-
den.  
NBN EN 10088-3: Corrosievaste staalsoorten – Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden 
voor halfproducten, staven, draad, profielen en blanke producten van corrosievast staal 
voor algemene doeleinden.  
NBN EN 10143: Plaat en band van staal bekleed met een metaal door continu onderdom-
pelen – Toleranties op afmetingen en vorm.  
NBN EN 10244-1+AC: Staaldraad en draadproducten – Deklagen van non-ferrometaal op 
staaldraad – Deel 1: Algemene principes.  
NBN EN 10244-2: Staaldraad en draadproducten – Deklagen van non-ferrometaal op 
staaldraad – Deel 2: Deklagen van zink of zinklegeringen. 
NBN EN 10245-1: Staaldraad en draadproducten – Organische deklagen op staaldraad – 
Deel 1: Algemene regels.  
NBN EN 10245-2: Staaldraad en draadproducten – Organische deklagen op staaldraad – 
Deel 2: Met pvc bekleed draad, S. 
NBN EN 10245-3: Staaldraad en draadproducten – Organische deklagen op staaldraad – 
Deel 3: Met PE bekleed draad. 
EN 10326: Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steels.— Technical 
delivery conditions. 
EN 10327: Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold form-
ing.—Technical delivery conditions; 
NBN EN ISO 15630.–1: Staal voor de wapening en voorspanning van beton – Beproevings-
methoden – Deel 1: Wapeningsstaven en –draden. 
NBN EN ISO 15630.–2: Staal voor de wapening en voorspanning van beton – Beproevings-
methoden – Deel 2: Gepuntlaste wapeningsnetten. 
NBN EN ISO 7500-1+ AC: Metalen – Verificatie van eenassige statistische beproevings-
stellen – Deel 1: Trek-/drukbanken - Verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem.  
NBN EN ISO 9513 Metalen: Kalibratie van de extensometers gebruikt voor eenassige be-
proeving.  

 Inleiding 

De hierna volgende tekst bevat de technische voorschriften voor lintvoegwapeningen van staal 
die courant in gebruik zijn in plaatselijke openbare en private bestekken en die het voorwerp 
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kunnen uitmaken van een productcertificatie (zie § 2.1.4). De bedoelde voorschriften hebben 
zowel betrekking op de kenmerken van de hulpstukken zelf als op de zogenaamde systeem-
kenmerken, die de prestaties aangeven in combinatie met bepaalde mortels of metselsteen-
types of binnen een specifieke systeemtechnologie. 

De opgenomen voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de geharmoniseerde norm 
NBN EN 845-3 en de regels voor de CE-markering, die op basis van die norm op hulpstukken 
van toepassing zijn. Ze bevatten tevens verduidelijkingen of aanvullingen t.o.v. die norm waar 
nodig ten behoeve van het correcte en duurzame gebruik. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een fabrikant kunnen gedeclareerd 
worden onder de vorm van gegarandeerde waarden of classificaties, kunnen het voorwerp uit-
maken van een productcertificatie. Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten ge-
declareerd zijn conform NBN EN 845-3 om tot de productcertificatie (zie § 2.1.4) van het pro-
duct te kunnen overgaan. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijk-
heid worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaar-
dingskeuring. Producten die onder productcertificatie (zie §2.1.4) op de markt worden ge-
bracht worden normaal niet aan een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 

 Indeling 

Gelaste draadnetten of geweven draadnetten zijn gefabriceerd vanuit zacht staal, glad of ge-
ribd. Het kan bestaan uit ronde of platte draden en bestaan uit ofwel staal met laag koolstof-
gehalte, beschermd tegen corrosie ofwel corrosiebestendig staal. Strekmetalen netten zijn 
geproduceerd uit bandstaal met aangepaste dikte en corrosiebestendigheid.  

De Europese norm deelt de lintvoegwapeningen van staal in in verscheidene types. De hoofd-
indelingen en definities zijn de volgende:  

 Gelaste draadnetten (geschikt voor structurele en niet-structurele toepassing) 

De lintvoegwapening bestaat uit langsdraden, waaraan een onderbroken dwarsverbinding ge-
last (laddertype - figuur 2.4.3.1) is of een doorlopende diagonaaldraad gelast is (vakwerktype 
figuur 2.4.3.2). 

Figuur 2.4.3.1. Voorbeeld van een laddertype 

 
Figuur 2.4.3.2. Voorbeeld van een doorlopende diagonaaldraad (vakwerktype) 
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Dat zijn in België de meest voorkomende types.  

Minder voorkomend zijn: 

 Een geweven draadnetwerk (niet geschikt voor structurele toepassing) 

Het net is gefabriceerd door draden te winden rond langsdraden volgens een welbepaald pa-
troon. 

Figuur 2.4.3.3. Voorbeeld van een geweven net 

 
 

 Een strekmetalen net (niet geschikt voor structurele toepassing) 

Het net ontstaat door in een bandstaal te snijden volgens een bepaald patroon, waardoor bij 
het uiteen trekken een net ontstaat in een diamantvorm. 

Figuur 2.4.3.4. Voorbeeld van een strekmetalen net 

 
 Materialen 

De materialen die gebruikt worden voor de productie van lintvoegwapeningen in staal, in over-
eenstemming met die norm, en hun beschermende coatings moeten worden gekozen uit on-
derstaande tabel 2.4.3.1. Roestvrij staal mag niet in contact komen met andere types van staal. 

De producent verklaart het materiaal en de referentie materiaal/coating 
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Tabel 2.4.3.1. Materialen en corrosiebeschermingssystemen voor lintvoegwapeningen uit staal 
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Tabel 2.4.3.1 (vervolg). Materialen en corrosiebeschermingssystemen voor lintvoegwapeningen uit 
staal 
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De producent verklaart de combinaties van metselstenen, mortels en hechtingssystemen, 
waarvoor zijn betreffende verklaarde waarden voor de prestatie eisen en karakteristieken gel-
dig zijn. 
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 Vereisten 

2.4.3.7.1 Toepassingen en types 

 Producten voor structureel gebruik 

Lintvoegwapeningen voor structureel gebruik bestaan enkel uit gelaste draadnetten in over-
eenstemming met §2.4.2.5 . De producenten moeten het beoogde gebruik voor structurele 
toepassingen verklaren. 

De minimale (equivalente) diameter van de langsdraden bedraagt 3 mm. 

 Producten voor niet-structureel gebruik 

Lintvoegwapeningen voor niet-structureel gebruik behoren tot een van de types zoals vermeld  
in §2.4.2.5. 

• de minimale (equivalente) diameter van de langsdraden van gelaste draadnetten of 
geweven draadnetten bedraagt 1,25 mm;  

• dwarse draden van geweven netwerk wordt ten minste 1,5 keer rond de langs-
draad gewonden; 

• strekmetalen netwerk wordt geproduceerd uit een van de bandstalen volgens de 
gegevens in tabel 2.4.3.2. 

Tabel 2.4.3.2. Eigenschappen van het bandstaal voor strekmetalen netwerken 

Materiaal Minimale dikte van de 
staalband [mm] 

Minimale karakteristieke vloei-
sterkte van de staalband 

[N/mm2] 
Verzinkt staal overeenkomstig 
EN 10143,EN 10326 en EN 
10327 

0,4 140 

Roestvrij staal overeenkomstig 
EN 10088 0,3 210 

2.4.3.7.2 Afmetingen en toleranties 

 Algemeen 

Onderscheid wordt gemaakt tussen wapening voor lintvoegen gemaakt met: 

• mortel voor algemene toepassing; 
• lijmmortel. 

In lintvoegen gemaakt met mortel voor algemene toepassing, met een voegdikte tussen 8 en 
15 mm, wordt in het algemeen wapening van ronde draad toegepast. Voor gelijmde voegen 
bestaat lintvoegwapening met platte draden. 

De maximale gangbare korrelgrootte van lijmmortels is 1 mm. Voor toepassing in gelijmde 
voegen die volgens NBN EN1996-1-1 een dikte hebben van niet meer dan 3 mm, is daarom 
lintvoegwapening met dikte van niet meer dan 1,5 mm aanbevolen. 

De afmetingen van de lintvoegwapeningen, zoals vermeld in tabel 2.4.3.3 moeten door de pro-
ducent worden gedeclareerd. De werkelijke maat (d.i. de maat zoals gemeten) moet hieraan 
voldoen rekening houdend met de toegestane tolerantie, eveneens vermeld in tabel 2.4.3.3.  
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Tabel 2.4.3.3. Te verklaren afmetingen en toelaatbare afwijkingen 

Afmetingen 
Toleranties 

Geweven draadwerk strekmetaal 

Lengte  (l) ±1,5 % + 5 % 
-2 % 

Breedte (a) ±5 mm ± 5 mm 

Profielhoogte ( t) ± 0,2 mm als t ≤ 2 mm en 
±0,4 mm als t > 2 mm 

± 0,5 mm 

Draadafmeting ( c en d) ±0,1 mm - 

Doorsnedeoppervlakte  (At) Niet van toepassing ± 7 % 

Steek van de draden ( b en e) ±3 % - 

Maaswijdte  (f en g) Niet van toepassing ± 2 mm 

Voor a, b, c, d, e, f, g, l, t en At: zie figuren 2.4.3.1, 2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4 

Er wordt aangenomen dat de maximale afwijking op de rechtheid van de lintvoegwapenings-
elementen 15 mm per 3 m is en de maximale afwijking op de vlakheid 20 mm per 3 m is. 

 Bepaling van de draadafmetingen 

 Volle ronde draden 

De diameter van volle ronde draden wordt gemeten met een micrometer, in twee loodrecht op 
elkaar staande richtingen, met een nauwkeurigheid van 0,01 mm. De draaddiameter is het 
gemiddelde van de twee metingen. 

 Vervormde volle draden (bv. platte draden) 

De equivalente diameter van vervormde draden wordt bepaald op gesneden stukken van ie-
dere draad met een lengte ≥ 200 mm. De stukken moeten zuiver zijn en afgesneden, loodrecht 
op de langsrichting van de draad. De lengte ls wordt opgemeten tot op 1 mm nauwkeurig. Het 
gewicht “m” wordt bepaald tot op 0,01 g nauwkeurig. 

De equivalente doorsnede Ac wordt bepaald aan de hand van de formule  

 

𝐴𝐴𝑐𝑐 =
𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑠𝑠.𝜌𝜌

. 106mm2 

met  
• ρ = 7850 kg/m3 voor zacht staal 
• ρ = 7950 kg/m3 voor roestvrij staal 

De equivalente diameter wordt bepaald door de formule  

 

2�
𝐴𝐴𝑐𝑐
𝜋𝜋

 

En uitgedrukt in mm tot op 2 decimalen 

 Draden met organische coating 
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De diameter van draden met organische coating wordt bepaald aan de hand van een van de 
hiervoor vermelde methodes na het verwijderen van de organische coating van de draden 

 Bepaling van de doorsnede van netten 

De doorsnede van geweven of strekmetalen netten wordt bepaald op gesneden stukken van 
het element met een lengte die een veelvoud is van b (of f) (zie figuur 2.4.3.3 en figuur 2.4.3.4.) 
met een minimale lengte ≥ 200 mm. De stukken moeten zuiver zijn en afgesneden, loodrecht 
op de langsrichting. De lengte ls wordt opgemeten tot op 1mm nauwkeurig. Het gewicht “m” 
wordt bepaald tot op 0,01 g nauwkeurig. 

De equivalente doorsnede Ac wordt bepaald aan de hand van de formule  

𝐴𝐴𝑐𝑐 =
𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑠𝑠.𝜌𝜌

. 106mm2 

met  

• ρ = 7850 kg/m3 voor zacht staal 
• ρ = 7950 kg/m3 voor roestvrij staal 

 Bepaling van de andere afmetingen 

De afmetingen moeten worden bepaald met een gekalibreerd meettoestel met een meet-
nauwkeurigheid van ± 1 % van de bedoelde afmeting. 

2.4.3.7.3 Mechanische sterkte 

Fabrikanten die lintvoegwapeningen op de markt brengen, moeten voor het vaststellen van de 
conformiteit voldoen aan het systeem  AVCP 3. Een aangemeld laboratorium moet de bepaling 
van het producttype hebben uitgevoerd”. In het geval van berekend dragend metselwerk is het 
aan te raden de conformiteit van mechanische eigenschappen van de lintvoegwapeningen na 
te gaan door beproeving van de mortel volgens de geëigende proefnormen en dat vooraleer de 
lintvoegwapeningen te verwerken. Lintvoegwapeningen, waarvan de fabrikant een certificaat 
van  productcontrolesysteem (zie § 2.1.4) kan voorleggen, uitgereikt door een onafhankelijke 
erkende instelling, worden over het algemeen van die beproevingen vrijgesteld. 

 Mechanische sterkte van lintvoegwapeningen voor structurele toepassingen 

 Karakteristieke vloeisterkte van de langswapening 

De karakteristieke vloeisterkte van de langsdraden wordt door de producent verklaard. Indien 
bemonsterd volgens §8 van NBN EN 845-3 en beproefd volgens NBN EN ISO 15630 en door 
gebruik te maken van proefstukken die minstens een las bevatten tussen de aangrijppunten, 
mag het resultaat niet kleiner zijn dan de verklaarde waarde. De waarde van de totale rek bij 
maximale belasting (Agt) en de verhouding van maximale treksterkte tot de vloeisterkte moe-
ten (Rm/ Rρ0,2) voldoen aan de verklaarde waarde, waarbij volgende ductiliteitsklassen worden 
gehanteerd: 

Tabel 2.4.3.4. Ductiliteitsklasse 

Klasse Totale rek bij maximale belasting 
(Agt) 

Verhouding treksterkte / vloeisterkte 
 (Rm/Re)of Rm/ Rρ0,2 

Hoog >5 % >1,08 
Normaal >2,5 % >1,05  
Laag Gedeclareerde waarde (minimum) Gedeclareerde waarde (minimum) 
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Bij het ontbreken van de vloeisterkte (Re) wordt de 0,2 % treksterkte (Rρ0,2) bepaald en in reke-
ning gebracht. 

 Karakteristieke vloeisterkte van de dwarsdraden 

De karakteristieke vloeisterkte van de dwarsdraden wordt door de producent verklaard. Indien 
de dwarsdraden van de lintvoegwapening mede bepalend zijn voor de stabiliteit, zelfs indien 
dat het geval is in slechts een gedeelte, is de vloeisterkte van de dwarsdraden niet lager dan 
die van de langsdraden. Indien bemonsterd volgens §8 van NBN EN 845-3 en beproefd volgens 
NBN EN ISO 15630, is de bovenste elasticiteitsgrens of de treksterkte bij 0,2% (Rρ0,2) niet klei-
ner dan de verklaarde waarde. 

 Afschuifweerstand van de lassen 

Indien de lassen in de lintvoegwapening mede bepalend zijn voor de stabiliteit, zelfs indien dat 
slechts voor een gedeelte het geval is, verklaart de producent de afschuifweerstand van de 
lassen. Indien bemonsterd volgens §8 van NBN EN 845-3 en beproefd volgens NBN EN 846-3, 
is het gemiddelde resultaat niet kleiner dan de verklaarde waarde. Geen enkele individuele 
waarde mag lager zijn dan 70 % van de verklaarde waarde. 

De gebruikelijke minimale waarden in België zijn opgenomen in tabel 2.4.3.5. 

Tabel 2.4.3.5. Afschuifweerstand van de lassen 

Volle ronde langsdraden φ ≥ 4mm 2500 N 

Volle ronde langsdraden 3mm ≤ φ ≤ 4mm 1600 N 

Platte en niet ronde draden  750 N 
Noot: Een goede afschuifweerstand van de lassen is belangrijk voor een goede verankering. Een 
goede verankering is belangrijk voor een goed wapeningseffect en beperkt de scheurwijdtes 

 Mechanische sterkte van lintvoegwapeningen voor niet-structurele toepas-
singen 

 Gelaste of geweven draadnetten 

De karakteristieke vloeisterkte van de draden wordt door de producent verklaard. Indien be-
monsterd volgens §8 van NBN EN 845-3 en beproefd volgens NBN EN ISO 15630 en in het 
geval van gelaste netten door gebruik te maken van proefstukken die minstens een las bevat-
ten tussen de aangrijppunten, is het resultaat niet kleiner dan de verklaarde waarde. Bij het 
ontbreken van de vloeisterkte wordt de 0,2 % treksterkte (Rρ0,2) of de treksterkte voor een totale 
rek van 0,5 % (Re0,5) - de kleinste van de twee waarden - bepaald. 

 Uiteengetrokken bandstaalnetten 

De karakteristieke vloeisterkte van de staalband wordt door de producent verklaard. De mini-
mumwaarden zijn in overeenstemming met de eisen van tabel 2.4.3.2. 

 Uittreksterkte en overlappingslengte 

De overlappingslengte die vereist is om de volledige overdracht van de lintvoegwapening te 
realiseren, in relatie tot de bedoelde combinaties met mortel en metselsteen, worden door de 
producent verklaard, net zoals de overlappingsmethode. De overlappingslengte houdt reke-
ning met de gelaste verbindingen met de dwarsdraden, indien die bijdragen tot de uittrek-
sterkte. Bij structurele toepassingen steunt de verklaarde overlappingslengte op de uittrek-
sterkte, die eveneens verklaard moet worden. 
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Indien bemonsterd volgens NBN EN 845-3 §8en beproefd volgens NBN EN 846-2, in vermelde 
combinaties van mortel en metselstenen, is de karakteristieke waarde van de uittreksterkte ≥ 
de verklaarde waarde. 

Lintvoegwapening met speciaal geribde langsdraden zijn te verkiezen omwille van een verbe-
terde hechting die de scheurwijdtes gevoelig beperkt. 

 Duurzaamheid 

Het materiaal van de lintvoegwapening, en het specifieke corrosiebeschermingssysteem, 
moeten worden geselecteerd afhankelijk van de plaatselijke blootstellingsklasse. De bloot-
stellingsklassen volgens NBN EN1996-2 zijn weergegeven in Tabel 2.4.3.6. 

Tabel 2.4.3.6. Klasseindeling van blootstelling van metselwerk 

Blootstellings-
klasse volgens 
NBN EN1996-2 

Microtoestand van 
het metselwerk 

Voorbeelden van metselwerk in deze toestand 

MX1 In een droge omgeving Binnenomgeving, binnenblad van een spouwmuur, 
niet blootgesteld aan vochtigheid of damp 

MX2 Blootgesteld aan vocht Metselwerk blootgesteld aan waterdamp of vocht, 
zoals buitengevels, maar niet blootgesteld aan vorst. 
Metselwerk in een binnenomgeving blootgesteld aan 
waterdamp, zoals in wasserijen.  

MX3 Blootgesteld aan vocht 
en vries-dooi cycli 

Metselwerk zoals in MX2 blootgesteld aan vries-
dooicycli, zoals buitengevels. 

MX4 Blootgesteld aan zou-
ten in de lucht, zeewa-
ter of dooizouten 

Metselwerk in de kuststreek, metselwerk vlakbij de 
straat dat in contact kan komen met dooizouten. 

MX5 In een agressief che-
misch milieu 

Metselwerk in een industriële omgeving waar agres-
sieve chemische bestanddelen door de lucht worden 
verspreid. Metselwerk in contact met zure bodems, 
vervuilde grond of grondwater. Metselwerk in con-
tact met grond of grondwater, waar vocht en signifi-
cante hoeveelheden van sulfaten aanwezig zijn. 

De gebruikelijke corrosiebeschermingssystemen zijn opgenomen in tabel 2.4.3.7. 

Tabel 2.4.3.7. Gebruikelijke corrosiebeschermingssystemen 

Blootstellings-klasse vol-
gens NBN EN1996-2 Toe te passen materiaal en specificatie deklaag 

MX1 Verzinkt staal min. 60* g/m² 

MX2 
Verzinkt staal min. 60 g/m² met epoxy deklaag min. 80 μm ge-
middeld 100 μm over de volledige oppervlakte, of austenitisch 
roestvrij staal (chroom-nikkel legeringen) 

MX3 
Verzinkt staal min. 60 g/m² met epoxy deklaag min. 80 μm ge-
middeld 100 μm over de volledige oppervlakte, of austenitisch 
roestvrij staal (chroom-nikkel legeringen) 

MX4 Austenitisch roestvast staal (molybdenum-chroom-nikkel lege-
ringen) 

MX5 Austenitisch roestvast staal (chroom-nikkel legeringen) 

*Voor toepassing in lijmmortels kan een deklaag van 30 g/m2 volstaan 
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Verzinkt staal is enkel geschikt voor gebruik in metselwerk niet blootgesteld aan vocht of 
damp.  

Noot: Verzinkt staal met een organische deklaag volgens EN 10245 Part 2 – klasse 2a of 2b (pvc) of 
Part 3 – Type 3 (polyetheen of PE) is opgenomen in de productnorm NBN EN845-3. De voorschrijver 
moet er zich echter van bewust zijn dat die bescherming in geen geval gelijkwaardig is aan een 
epoxy deklaag volgens de algemene principes van EN 10245 Part 1. Derhalve worden die bescher-
mingssystemen bij voorkeur enkel toegepast in klasse MX1. 
De epoxy deklaag op lintvoegwapening van verzinkt staal moet niet minder dan 80 μm dik zijn en 
gemiddeld 100 μm. De epoxy deklaag moet volledig dicht zijn, en te zijn toegepast over alle opper-
vlakten, dat wil zeggen ook op de snijvlakken van de lintvoegwapening. Lintvoegwapening met epoxy 
deklaag moet omzichtig behandeld worden, opdat de deklaag niet beschadigd zou worden. 

2.4.3.7.4 Omschrijving en bedoeld gebruik 

De producent moet de informatie meedelen, zoals vermeld in tabellen 2.4.3.8 en 2.4.3.9. 

Tabel 2.4.3.8. Mee te delen informatie voor lintvoegwapeningen voor structurele toepassingen 

Nummer Lintvoegwapening voor structurele toepassingen 

1 Materiaal/coating verwijzing in overeenstemming met tabel 2.4.3.1 

2 De ductiliteitsklasse in overeenstemming met tabel 2.4.3.4 

3 De afschuifweerstand van de lassen 

4 De configuratie, afmetingen en toegelaten afwijkingen (tabel 2.4.3.3) 

5 De karakteristieke vloeisterkte van de langsdraden 

6 De karakteristieke vloeisterkte van de dwarsdraden (indien van toepassing) 

7 De overlappingslengte en uittreksterkte en de combinatie van mortel en metselsteen 
waarvoor de verklaarde waarde van toepassing is 

Tabel 2.4.3.9. Mee te delen informatie voor lintvoegwapeningen voor niet-structurele toepassingen 

Nummer Lintvoegwapening voor niet-structurele toepassingen 

1 Materiaal/coating verwijzing in overeenstemming met tabel 2.4.3.1 

2 De configuratie, afmetingen en toegelaten afwijkingen (tabel 2.4.3.3) 

3 De karakteristieke vloeisterkte van de draden of staalbanden 

4 De overlappingslengte en uittreksterkte en de combinatie van mortel en metselsteen 
waarvoor de verklaarde waarde van toepassing is 

 Materialen voor op de werf gemaakte metselmortel 
Voorafgaande noot: deze paragraaf behandelt metselmortel. Bijkomende eisen voor voegmortel 
worden behandeld in STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk. 

De hoofdbestanddelen van mortel zijn zand, een mineraal bindmiddel en water. Daarnaast kan 
voor de optimalisatie van de mortel gebruikgemaakt worden van hulpstoffen en minerale toe-
voegsels.. 
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 Ter plaatse gemaakte mortel 

 Zand 

Het zand moet zuiver zijn en mag geen schadelijke bestanddelen bevatten zoals zouten, leem, 
organische verontreinigingen, te grote grintkorrels. Het zand moet voldoen aan de eisen van 
NBN EN 13139: Toeslagmaterialen voor mortel.  

Zand vormt het inerte skelet van de verharde mortel. Het moet over een goede korrelverdeling 
beschikken. Hoewel traditioneel een fijn zand verkozen wordt, kan ook met een middelmatig 
tot grof zand (Dmax = 2mm) een goed verwerkbare mortel worden gemaakt. Een mortel op basis 
van een dergelijk zand vereist minder bindmiddel en toch bekomt men een goede mechani-
sche sterkte. Bovendien zal hij minder krimp vertonen. Fijn zand en vooral kleihoudend zand 
vereisen een hoge dosering aan water en bijgevolg ook aan bindmiddel. De krimpgevoeligheid 
vergroot en de structuur van de verharde mortel kan hierdoor vorstgevoeliger zijn. 

 Bindmiddelen 

De bindmiddelen moeten voldoen aan de eisen van  
 NBN EN 197-1 voor cement; 
 NBN EN 413-1 voor metselcement; 
 NBN EN 459-1 voor bouwkalk. 

De bindmiddelen moeten om de zandkorrels aan elkaar kitten. Het zijn fijne (over het alge-
meen poedervormige) minerale stoffen die: 

• ofwel hydraulisch zijn (reagerend met water) of latent hydraulisch; 
• ofwel puzzolaan zijn (reagerend met kalk); 
• ofwel verharden door reactie met CO2 uit de lucht. 

 Cement 

Traditioneel wordt mortel nog zeer veel met gewoon cement aangemaakt, zijnde 
• portlandcement CEM I; 
• portlandcomposietcement CEM II; 
• hoogovencement CEM III. 

In principe kan met elke cementsoort een geschikte mortel gemaakt worden. De omgevings-
temperatuur en de gewenste gebruiksduur kunnen resulteren in een lichte voorkeur voor een 
bepaalde cementsoort. Een mortel op basis van CEM I levert een hogere beginsterkte op en 
vergt bijgevolg een snellere verwerking. Hij is dan ook meer geschikt bij het metselen bij koud 
weer. Met CEM III is de mortel ook bij warm weer langer verwerkbaar, op voorwaarde dat het 
aanmaakwater niet voortijdig verdampt. 

Speciale cementsoorten kunnen in bepaalde gevallen nodig zijn: bv. cement met een hoge 
weerstand tegen sulfaten (HSR) of cement met een laag alkali-gehalte (LA). 

 Luchthardende kalk 

Onder luchthardende kalk voor metselmortel wordt verstaan calciumhydroxide (Ca(OH)2 ) dat 
is bekomen door de calcinatie van voldoende zuivere kalksteen tot CaO dat nadien met water 
is geblust. Luchtkalk wordt in poedervorm of in deegvorm verhandeld. Door zijn zeer hoge 
specifieke oppervlakte neemt luchtkalk veel water op. Hierdoor wordt het uitzweten van het 
aanmaakwater beperkt en verbetert de smeuïgheid. Luchtkalk verhardt door carbonatatie (re-
actie met CO2 uit de lucht). De reactie verloopt zeer traag en het gebruik is daarom niet aan te 
raden bij dreigend vriesweer. In beginfase vertoont kalkmortel een plastisch gedrag en kan 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

177 

daardoor beperkte zettingen opvangen. De mechanische sterkte is echter beduidend lager en 
de zuurbestandheid is eveneens geringer. In het huidig metselwerk wordt luchtkalk toegepast 
in combinatie met cement (bastaardmortel). 

 Hydraulische kalk 

Hydraulische kalk is een hybride bindmiddel waarvan een deel aan de lucht verhardt en een 
deel hydraulische eigenschappen heeft. Het bindmiddel wordt bekomen door calcinatie van 
kleihoudende kalksteen of een soortgelijk mengsel van mineralen (tot max. 1250°C). Hieruit 
ontstaat een mengsel van ongebluste kalk, calciumsilicaten en calciumaluminaten. Na het 
blussen en malen bekomt men een mengsel van luchtkalk en hydraulische mineralen. Het 
bindmiddel wordt gebruikt in gewone bastaardmortels en speciale voegmortels. 

 Water 

Het water waarmee de mortel wordt aangemaakt moet zuiver zijn en voldoen aan de bepa-
lingen van NBN EN 1008. In de regel wordt leidingwater gebruikt. Een klein deel is nodig voor 
de hydratatie van het bindmiddel (cement, hydraulische kalk …). De rest dient voor de verwerk-
baarheid en verdampt nadien. Hoe meer water er gebruikt wordt, hoe poreuzer de mortel en 
hoe lager de mechanische weerstand, vorstweerstand en weerstand tegen agressieve stoffen. 

 Hulpstoffen 

De hulpstoffen moeten voldoen aan de norm NBN EN 934-3.  

Indien hulpstoffen worden toegevoegd moeten de voorschriften van de hulpstoffenfabrikant 
strikt opgevolgd worden o.m. qua toepassingsgebied en nauwkeurigheid van dosering. 

Om een voldoende verwerkbaarheid te bekomen zonder de eigenschappen van de mortel na-
delig te beïnvloeden, of om te kunnen metselen in bepaalde moeilijke weersomstandigheden 
worden regelmatig hulpstoffen toegevoegd. Dat zijn onder meer: 

• luchtbelvormers: ze hebben een smerend en waterreducerend effect; zij leveren 
een mortel met een betere waterretentie, hogere vorstweerstand, maar resulteren 
over het algemeen in een lagere drukweerstand en een lagere hechtsterkte; 

• bindingsvertragers: ze resulteren in een langere verwerkbaarheid van de mortel. 
• waterretentiemiddelen: ze resulteren in een betere vasthouding van het water. Die 

hulpstoffen kunnen nuttig zijn bij sterk wateropzuigende stenen en bij het metse-
len op warme dagen in de zomer; 

• plastificerende en waterreducerende hulpstoffen: ze kunnen gebruikt worden bij 
het metselen van slecht zuigende stenen, en waarbij een tijdelijke goede verwerk-
baarheid met snellere verstijving gecombineerd wordt; 

• bindings- en verhardingsversnellers: ze worden gebruikt indien snel een grote 
druksterkte vereist is of bij het metselen in de winter; 

• polymeren: in poedervorm of als waterige emulsie (mengsel van styreen, buta-
dieen, acrylaten, enz.) Sommige polymeren hebben een gunstige werking aange-
toond op het gebied van verwerkbaarheid, watervasthoudendheid, intrinsieke trek-
sterkte en aanhechting. Ook de weerstand tegen aantasting door zure regen ver-
hoogt en de weerstand tegen bevuiling verbetert. 

Noot: Het is niet toegestaan om producten aan te wenden die niet geschikt zijn voor gebruik in mortel 
(bv. het gebruik van detergenten ). 
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 Mortelbereiding 

Voor de mortelbereiding met mortelkeuze, het aanmaken van de mortel met indicatieve druk-
sterktes wordt verwezen naar STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van 
metselwerk 

 Waterkerende membranen 
Waterkerende membranen moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 13967 + A1:  

 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber banen tegen optrekkend 
vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en funderingsafdichtingen – Defini-
ties en eigenschappen. 
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