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Definitief vastgestelde normen zullen als Nederlandse norm gelden. Daarom wordt dit normontwerp in Nederland voor
commentaar gepubliceerd. Op het ontwerp ingebracht commentaar zal aan de bevoegde normcommissie worden voorgelegd die
hiermee rekening zal houden bij de bepaling van de Nederlandse stem. Indien er geen bezwaar bij NEN wordt gebracht, kan dat
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Van Europese normen bestaan drie officiële versies: Engels, Frans en Duits. Voor Nederland zal de Engelse versie gelden.
Daarnaast kan er gekozen worden voor een andere geautoriseerde versie in het Nederlands.
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Bitumen and bituminous binders - Determination of
storage stability of modified bitumen

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la
stabilité au stockage des bitumes modifiés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel Bestimmung der Lagerbeständigkeit von
modifiziertem Bitumen

This draft European Standard is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee
CEN/TC 336.
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If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations
which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC
Management Centre has the same status as the official versions.
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Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
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Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are
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Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without
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