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Normcommissie 353 154 "Korrelvormige materialen voor de bouw"

Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.

eld

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this
publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without the written
consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the
exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third
parties for duplication and/or act in and out of law, where this
authority is not transferred or falls by right to the Reproduction
Rights Foundation.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke
bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdend met toepassing van door
het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde
uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder
ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen
voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte
op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen
c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.
©2010 Nederlands Normalisatie-instituut
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN 3813:2010

Inhoud
Voorwoord.........................................................................................................................................................2
1

Onderwerp en toepassingsgebied ................................................................................................3

2

Normatieve verwijzingen ................................................................................................................3

3

Termen en definities .......................................................................................................................3

4

Nederlandse invulling en toelichting ............................................................................................3

be

iew

ev

Pr

or

Vo
eld
1

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN 3813:2010

Voorwoord
Eigenschappen en beproevingsmethoden voor lichte korrelvormige materialen voor bitumineuze mengsels
en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen zijn vastgelegd in de
gemandateerde norm NEN-EN 13055-2:2004 Lichte toeslagmaterialen – Deel 2: Lichte toeslagmaterialen
voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en ongebonden en gebonden toepassingen.

Vo

Voor het onderscheiden van de prestatieniveaus van de producteigenschappen wordt in NEN-EN 13055-2
geen gebruikgemaakt van keuzemogelijkheden in de vorm van prestatiecategorieën (‘categories’).
In plaats daarvan wordt bepaald dat, indien vereist (‘when required’) de prestaties van de
producteigenschappen volgens de daarvoor aangewezen beproevingsmethode moet worden bepaald en dat
het resultaat moet worden verklaard (‘declared’, d.w.z. bij de CE-markering moet worden vermeld).
In hoofdstuk 4 van dit normontwerp is aangegeven welke eigenschappen van lichte korrelvormige materialen
volgens NEN-EN 13055-2 relevant zijn voor ongebonden en gebonden toepassingen in civieltechnische
werken en in de wegenbouw in Nederland.
De relevantie van de in NEN-EN 13055-2 vermelde eigenschappen bij toepassing in Nederland zijn door de
verantwoordelijke normcommissie vastgesteld.
Deze norm is opgesteld door normsubcommissie 353 154 03 "Wegfunderingsmaterialen, spoorwegballast en
waterbouwsteen" en is aanvaard door normcommissie 353 154 "Korrelvormige materialen".
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