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Kwaliteitsbepaling  Verf en Verfsystemen - hechting op hout  
Beslisboom bij NVN-CEN/TS 927-8 voor de keuze van de te 
gebruiken test 

 

 

 

 
Sinds de publicatie van NVN-CEN/TS 
927-8, is voor een aantal situaties 
een beter passende norm 
beschikbaar dan de veelgebruikte 
‘Ruitjesproef’ (NEN-EN-ISO 2409). 
De NEN normcommissie Verfwaren 
heeft een beslisboom gemaakt om 
voor houten ondergronden 
inzichtelijk te maken welke norm 
het beste past bij het doel van de 
test en de toepassing van het 
geschilderde product.  

 
 
De beslisboom is vrij beschikbaar via www.nen.nl en mag onder bronvermelding worden 
gebruikt voor informatieve doeleinden. 
 

Aanleiding voor de beslisboom was de publicatie van het nieuwe normdocument NVN-

CEN/TS 927-8 “Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor hout voor buitentoepassing 

- Deel 8: Bepaling van de hechting op hout na blootstelling aan water door middel van een 

dubbele-kruissnedeproef”. Dankzij dit normdocument is een beter instrument beschikbaar 

voor het vaststellen van de kwaliteit van het geleverde schilderwerk bij opleverkeuringen of 

prestatiecontracten waarin eisen voor hechting zijn opgenomen.  

 
Vervanging ruitjesproef 
 

Inspectie-, schilder- en onderhoudsbedrijven en verfleveranciers en -producenten kunnen 

met behulp van de beslisboom gemakkelijk zien in welke situaties het gebruik van de 

ruitjesproef beter vervangen kan worden door de dubbele-kruissnedeproef. In de 

beslisboom komt onder andere terug dat de ruitjesproef minder geschikt is voor zachte 

substraten zoals hout, en niet bedoeld is voor het beoordelen van hechting. De beslisboom 

helpt ontwikkelaars, verwerkers, leveranciers en afnemers om dezelfde taal te spreken als 

het gaat om het beoordelen van de hechting van verflagen op houten gevelelementen. 

 
Door het volgen van de beslisboom, weergeven op de volgende pagina, wordt u naar de 
meest gschikte test geleid. 
 
 
De in dit document vermelde normen zijn verkrijgbaar via www.nen.nl 

 

http://www.nen.nl/
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