
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd gebruik Mandaat

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

Voor alle werken 

M/107,
M/386EN 13250

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
de spoorwegbouw

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in de 
spoorwegbouw

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Afzonderlijke laag

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

Voor alle werken 

M/107,
M/386

EN 13252
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
drainagesystemen

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten  voor toepassing in 
drainagesystemen

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Lijst producten geharmoniseerde normen

Code 08: GEOTEXTIEL, GEOMEMBRAMEN EN AANVERWANTE PRODUCTEN

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Attesteringssysteem

EN 13249

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
de wegenbouw en voor andere 
verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen 
en asfaltlagen)

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in de wegenbouw 
en voor andere verkeersbestemmingen 
(exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

Afzonderlijke laag Voor alle werken 

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen M/107,

M/386

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

M/107,
M/386

EN 13251
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
grondwerken, funderingen en keermuren

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in grondwerken, 
funderingen en keermuren

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Afzonderlijke laag



Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4EN 13256

EN 13254
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
de bouw van reservoirs en stuwdammen

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten  voor toepassing in de bouw van 
reservoirs en stuwdammen

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Afzonderlijke laag

Voor alle werken 

M/107,
M/386

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
de tunnelbouw en in ondergrondse werken

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in de tunnelbouw 
en in ondergrondse werken

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

EN 13253

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
beschermingsconstructies tegen erosie (kust- 
en oeververdedigingswerken)

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in 
beschermingsconstructies tegen erosie om de 
migratie van fijnkorrelig materiaal naar grovere 
materiaallagen te voorkomen onder invloed 
van wisselende hydraulische gradiënten

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Afzonderlijke laag

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

Voor alle werken 

M/107,
M/386

 
      

      
     
     

Afzonderlijke laag Voor alle werken 

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen M/107,

M/386EN 13255
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
de kanaalbouw

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in de kanaalbouw

Afzonderlijke laag

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

Voor alle werken 

M/107,
M/386



Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

M/107

M/107

EN 13362
Afdichtingen van geokunststof 
— Vereiste eigenschappen voor gebruik in de 
bouw van kanalen

Polymere, klei en bitumineuze afdichtingen van 
geokunststof  bedoeld om het binnendringen 
van vloeistoffen bij de constructie van kanalen 
te voorkomen

Vloeistofbarrière

EN 13491

EN 13492

Geokunststof-afdichtingen 
— Vereiste eigenschappen voor gebruik als 
vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse 
constructies

Geokunststof-afdichtingen 
— Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de 
bouw van stortplaatsen, overslagstations of 

b kk   l ib  f l t ff

Polymere, klei en bitumineuze afdichtingen van 
geokunststof  bedoeld om het binnendringen 
van vloeistoffen bij de constructie van tunnels 
en ondergrondse constructies te voorkomen

Polymere, klei en bitumineuze afdichtingen van 
geokunststof  bedoeld om het binnendringen 
van vloeistoffen bij de constructie van 
stortplaatsen, overslagstations of 

b kk   l ib  f l t ff  t  

Vloeistofbarrière

Vloeistof- of gasbarrière

In tunnels en ondergrondse constructies

In  stortplaatsen, overslagstations of 
opvangbekkens voor vloeibare 
afvalstoffen

Voor reservoirs en dammen

Voor kanalen

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

Voor alle werken 

M/107,
M/386

EN 13361
Afdichtingen van geokunststof 
— Vereiste eigenschappen voor gebruik in de 
bouw van reservoirs en stuwdammen

Polymere, klei en bitumineuze afdichtingen van 
geokunststof bedoeld om het binnendringen 
van vloeistoffen bij de constructie van 
reservoirs en stuwdammen te voorkomen

Vloeistofbarrière M/107

EN 13265

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
projecten voor het insluiten van vloeibare 
afvalstoffen

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten  voor toepassing in projecten voor 
het insluiten van vloeibare afvalstoffen

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Afzonderlijke laag

M/107

 

EN 13257
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor toepassing in 
opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten voor toepassing in opslagplaatsen 
voor vaste afvalstoffen

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

Afzonderlijke laag

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

Voor alle werken 

M/107,
M/386

      
      

de tunnelbouw en in ondergrondse werken

     
      

en in ondergrondse werken

Afzonderlijke laag Voor alle werken 



Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

Voor alle essentiële kenmerken 
met uitzondering van 
brandgedrag

2+

Brandgedrag 1, 3, 4

In opslag- en stortplaatsen voor vaste 
afvalstoffen

In wegverhardingen en asfaltdeklagen

Voor wegen, spoorwegen, funderingen en 
muren, afwateringsystemen, 
erosiebestrijding, reservoirs en dammen, 
kanalen, tunnels en ondergrondse 
constructies, effluentafvoer of insluiting, 
opslag van vaste afvalstoffen of 
vuilnishopen

M/107

M/107,
M/386

M/107EN 15382
Afdichtingen van geokunststof 
— Vereiste eigenschappen voor gebruik bij 
transportinfrastructuur

Afdichtingen van geokunststof (polymeer, klei 
en bitumineuze afdichtingen van geokunststof) 
gebruikt als vloeistofafdichtingen in 
infrastructuurwerken, b.v. wegen, spoorwegen, 
landingsbanen van luchthavens

Vloeistof- of gasbarrière

Voor wapening en 
spanningsreductie;

Barrière.

Vloeistof- of gasbarrière;

Beschermingslaag;

Voor afwatering en filtratie;

Voor wapening.

EN 13493

EN 15381

Geokunststof-afdichtingen 
— Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de 
bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste 
afvalstoffen

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten 
— Vereiste eigenschappen voor het gebruik in 
wegverhardingen en asfaltdeklagen

Polymere, klei en bitumineuze afdichtingen van 
geokunststof  bedoeld om het binnendringen 
van vloeistoffen bij de constructie van opslag- 
en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen te 
voorkomen

Geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten die worden gebruikt bij de aanleg 
van wegverhardingen en asfaltdeklagen

 

 
       

     
opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen

      
      

      
   

opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen te 
voorkomen

  
     

   
afvalstoffen


	NL

