
wtCbo" WETENSCHAPPETIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF
INRTCHTTNG ERKËND Bu roEpAssrNG vAN DE BEsturrwET vAN 30 JANUART 1947

Oñdcrrækt t Onlwrrko¡t r tñlormccrl

Alle proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001
gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB

Proefstation
Kantoren
Maatschappelijke zetel

B-1342 Limelette, avenue P. Holoffe 21

B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 7

B-1000 Brussel, Lombardstraat 42

PROEFVERSTAG

Tel.: +32 (0)265577 tt
Tel.: +32 (Ol27t6 42 tt
Tel.: +32 (0)2 502 66 90

Laboratorium RENOVATIE O/Referenties
D8622 X 860 N

Labo REN

Blz. LlL3

Aanvrager
Façabelle bvba
lndustriepark 20
B-222O Heist-o p-d e n- Be rg

Gecontacteerde persoon Aanvrager : Jochen Roumans WTCB : Yves Vanhellemont

Datum van de aanvraag 7L/6/20L4
ldentificatie van de monsters s20L4-47-9

Ontvangstdatum van de monsters 4/LLl20L4

Datum opstelling van het
verslag

L4/tzlz0ts

Uitgevoerde proeven
Doeltreffendheid, nevenverschijnselen en duurzaamheid van het vochtwerend product

"Fassapearl gel"

Referenties

NBN EN L63O2 (april 2013)- RILEM 2s PEM (mei 1980)
NBN EN L6322 (december 2013)

SAE J 2527 (februari 2004)
NBN EN L5886 (september 2010) - CIE-L976 - ISO 2813 (oktober 2014)

tr
tr
ø

Dit proefverslag bevot 9 bladzijden en 4 bijlogen. Dit proefverslag mog slechts in zijn geheelverveelvoudigd worden. Elk

blod is afgestempeld met de laborotoriumstempel (in het rood) en geporofeerd door het afdelingshoofd. De resultoten
en waarnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters. Met deze laotste opmerking dient rekening gehouden

te worden wanneer voorliggende resultaten vergeleken worden met deze von vroeger uitgevoerde proefreeksen.

Geen monster
Monster(s) onderworpen oan destructieve proef
Monster(s) 30 kalenderdogen na het opsturen van het verslog uit onze laborotoria verwijderd, behalve bij
a n de rsl u i de n de sch rifte lij ke aa nv raag

Tech nische medewerking Verantwoordelijke
van de proeven

Het afdelingshoofd
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t. cHEMtscHE tDENTtF|CAT|E VAN HET PRODUCT (GEGEVENS VAN DE FABRTKANT)

Het product " Fassapearl gel " is een waterwerend oppervlakteproduct, van het type alkyl alkoxy
siloxaan.
Het ontvangen monster is een crème, met concentratie 25 %.

Het product werd geleverd als kant-en-klaar product.

2. AANBRENGEN VAN HET PRODUCT OP DE PROEFMATERIATEN

Vóór het aanbrengen van het vochtwerend product werden de proefstukken in een omgeving van
23" C en 50 % relatieve vochtigheid voorgeconditioneerd
Om parasitaire invloeden te voorkomen die veroorzaakt worden door het aanbrengen met de
kwast, werden de proefstukken in het laboratorium vochtwerend gemaakt door het oppervlak in
contact te brengen met de oplossing. De contacttijd werd bepaald op 5 seconden en stemt overeen
met de gemiddelde hoeveelheden die in de praktijk worden aangebracht bij een behandeling door
"ogenblikkelijke verzadiging" op gevels.

3. PROEFPARAMETERS EN MEETMETHODEN

Kunstmatige verouderingsproef volgens SAE J 2527 (februari 2OO4l; UV-straling via Xenon bron,
bestraling 0,55 t 0,01Wmz aan 340 nm.
Totaal van 448 cycli, zoals hieronder weergegeven:

o 40 min. blootstelling aan UV-straling (70 + 2" C zwart lichaam)
o 20 min. blootstelling aan UV-straling + waterverstuiving
o 60 min. blootstelling aan UV-straling (70 + 2" C zwart lichaam)
o 60 min. waterverstuiving.

Meting van de waterabsorpt¡e met de pijp (bijlage A). De resultaten worden uitgedrukt in A(rs-st

m.a.w. het verschil in waterabsorptie (in ml) tussen de metingen verricht na 15 en 5 min.
Meting van de invloed op de droogsnelheid, volgens NBN EN 16322 (december 2013) -

Conservering van cultureel Erfgoed - Beproevingsmethoden - bepaling van droogeigenschappen,
op kunstmatige kalkzandsteen (Silka, Xella).

4. DOETTREFFENDHEID, DUURZAAMHEID EN INVLOED OP HET UITZICHT VAN DE

ONDERGROND

De hierna volgende bladzijden vermelden voor de vier proefmaterialen :

- de karakteristieken van de ondergrond : volumemassa, porositeit,
- de uitvoeringsparameters: vochtigheid van het materiaal, hoeveelheid aangebracht product,
- de invloed op het uitzicht van de ondergrond, visueel en met¡ngen volgens CIE-1976 en NBN EN

15886 (september 2010) - Conservering van cultureel erfgoed - beproevingsmethoden -
kleurmeting van oppervlakken. Toestel chromameter met Xenonboog - PXA, index C, "wide oreo
illumination/O" viewing ongle" , metingen volgens L*, â*, b* systeem (bülage B) ;

- waterabsorptie van het materiaaloppervlak vóór en na behandeling (bijlage A)

- evolutie van de waterabsorptie aan het oppervlak na 448 verouderingscycli (duurzaamheid).

Voor de laatste twee punten dient te worden vermeld dat de nulabsorptie overeenstemt met 100 %
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RESUTTATEN BEKOMEN OP WITTE KATKSTEEN

MASSANGIS

Volumemassa2240 kg/m3
Totale kwikporositeit 10,01vo| %

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2 : 339 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Alrs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fassapearlgel "
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Volumemassa 2250 kg/m3
Tota le kwikpo rosit eit LO,29 vol %
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2 2337 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden A¡rs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fassapearlgel "

EUVILLE

Â s-ls (ml) EUVILLE
6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
56 cycles 224 cycles 448 cycles

c.s.Î.G.

(&
w.T.c.3.

z
ut
E



G wtCbo"
DE622 X 860 N

Labo REN

Blz.

Volumemassa 1870 kg/m3
Totale kwikporeusheid 27 vol%
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 336 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Alrs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fassapearlgel"

KUNSTMATIGE KALKZANDSTEEN, TYPE SILKA (XELLA)

A s-ls (ml) KATKZANDSTEEN
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RESUTTATEN BEKOMEN OP BAKSTEEN

BAKSTEEN

Volumemassa 1680 kg/m3
Totale kwikporeush eid 27,75 vol %
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 339 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Alrs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fassapearlgel "

Â s-ls (ml) BAKSTEEN
80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
56 cycles 224cycles 448 cycles

c.s.nc.

@
w.tc,B.

z
UJ
fr



wtCbo"
O.dÙ¿ùir . (rfÊ rrrrr . rillol,n!Ùr

5.

D8622 X 860 N
Labo REN

Blz.7 /L3
INVTOED VAN HET VOCHTWEREND MAKEN OP DE DROGING VAN PROEFSTUKKEN

Het aanbrengen van een vochtwerend product dient bij voorkeur zo weinig mogelijk de droging van
de gevel te bemoeilijken.
De invloed van de beschermlaag op de drogingscapaciteit van een ondergrond, wordt gemeten
volgens NBN EN L6322 (december 2013)- Conservering van cultureel Erfgoed -
Beproevingsmethoden - bepalíng van droogeigenschappen .

Substraat: kunstmatige kalkzandsteen, van het type Silka, Xella. Dit substraat wordt gekozen gezien

de sterke verwantschap met de microstructuur van een metsel- of voegmortel. Teneinde een
optimale droging van metselwerk te bekomen, dient de droging doorheen zowel natuursteen,
baksteen en mortel efficiënt te gebeuren. Daarom is de invloed van een waterwerend product op
het drooggedrag van de mortel van groot belang.
De proef wordt uitgevoerd op 3 kubussen van 50x50x50mm3 van het geselecteerde materiaal. De

kubussen worden ondergedompeld in gedemineraliseerd water, tot constante massa: het verschil

tussen twee opeenvolgende wegingen, interval 24 uur, mag niet meer bedragen dan 0,1% van de

massa van het proefstuk. Vervolgens worden vijf vlakken van elke kubus op een reversibele wijze
water- en dampdicht verzegeld, en worden de kubussen, met het vrije oppervlak bovenaan, in een

klimaatkamer bij 50'RV en 23"C geplaatst. Door regelmatige wegingen bepaalt men de

drogingscurve van de onbehandelde kubussen.
De verzegeling wordt verwijderd. Na volledige droging tot constante massa worden de kubussen
behandeld met het waterwerende product, volgens de methode beschreven in punt 2 (cfr. supra).
De kubussen worden vervolgens 7 dagen bewaard in labo-omstandigheden, met het behandelde
vlak bovenaan. Vervolgens worden de kubussen opnieuw ondergedompeld in water, tot constante
massa. Daarna worden de niet-behandelde oppervlakken water- en dampdicht verzegeld, en wordt
de drogingsproef opnieuw uitgevoerd, volgens de hierboven beschreven methode.
De drogingscurve wordt bekomen door de massa water, die uit het proefstuk is verdampt, in
grafiek uit te zetten in functie van de tijd.

Resultaten

ln de hiernavolgende grafieken worden de drogingscurves van elke individuele kubus weergegeven. De

blauwe curve geeft de droginscurve voor het onbehandelde proefstuk. De rode curve is de drogingscurve
voor hetzelfde proefstuk, na behandeling. Volgend resultaat wordt berekend:

De helling van het eerste deel van de drogingscurve (het lineaire stuk vanaf tijd = 0) geeft de
droogsnelheid van het proefstuk tijdens de eerste drogingsfase. ln deze fase gebeurt het meeste
vochtverlies.
De vergelijking van de helling van het lineaire deel van de curves, voor het behandelde en het
onbehandelde proefstuk, geeft de vermindering van de droogsnelheid weer. De vermindering van
de helling wordt uitgedrukt in %. Hoe lager dit percentage, hoe minder invloed de waterwerende
behandeling op de droging heeft.
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Vermindering van de droogsnelheid tijdens de eerste droogfase : <30%
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OVERZICHTSTABET VAN DE PROEFRESULTATEN VOOR HET VOCHTWEREND PRODUCT

"Fassapearl gel"

Zie bijlage B

Zie bijlage C

Zie bijlage D voor meer informatie aangaande de klassenindeling.

**

***

ONDERGROND MASSANGIS EUVILTE KATKZANDSTEEN BAKSTEEN

Volumemassa (kg/m3) 2240 2250 1870 1680

Aangebrachte hoeveelheid (e/m2) 339 337 336 339

INVTOED OP HET UITZICHT

Kleur (ÂEl * 18,05 (klasse Bl 5,69 (klasse Al 0,74 (klasse Al 3,63 (klasse Al

Glans (A%) ** 0,2 (klasse A) 0 (klasse A) 0,1 {klasse A) 0 (klasse A)

VOOR BEHANDETING

Waterabsorptie van het
onbehandelde materiaal (ml)

0,40 5,25 4,25 69,08

NA BEHANDETING

Waterabsorptie van het
behandelde materiaal (ml)

0,10 1 0,00 0,70

lnitiële efficiëntie (%) 75 (klasse C) 81(klasse C) 100 (klasse A) 99 (klasse Al

NA BEHANDELING +

VEROUDERING

Waterabsorptie van het
behandelde en verouderde
materiaal(ml)

0,18 5,25 0,00 0,00

Efficiëntie na veroude ring lo/ol 56 (klasse Dl 0 (klasse Dl 100 (klasse A) 100 (klasse A)

VERMINDERING VAN DE DROGING

MI
Eerste droogfase : <3O% (klasse A)
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onder laEe druk met Karstenoiio

ml Q[Nl/m?]=#

E
E

{{
E
E

coo

Q = woterdruk op
hel oppervbk
u = oueteenkom-
slige windsnelheid
loodrecht op het

opperulok

5 cmz

Deze methode is beschreven in de internationale voorschriften van het RILEM 25 PEM en NBN EN 16302
(april 2013) - Conservering van cultureel erfgoed - Beproevingsmethoden - Meting van de waterabsorptie
onder lage druk . Ze bestaat erin de hoeveelheid water te meten, die afhankelijk van de tijd via het
behandelde oppervlak in de ondergrond kan dringen. De waterdruk op het oppervlak wordt bepaald door
de hoogte (98 mm) van het waterniveau in de gebruikte pijp en komt overeen met een windkracht bij een

windsnelheid van ongeveer 40 m/s (= I4O km/h), loodrecht op het meetoppervlak.

Per product en per materiaal worden twee metingen verricht op ieder proefstuk van 150 x 50 x 20 mm3.

De geabsorbeerde hoeveelheden worden na 5, 10 en 15 minuten gemeten en de resultaten worden
uitgedrukt in milliliter tussen de vijfde en de vijftiende minuut van de proef \rs-s¡.
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BIJLAGE B: Kleurmetins

COLOR SYSTEMS
Minolta CR.300 series Chrorna Meters allow meazurements of absolute color to be <Jisplayed irr arry of five color systems: Yxy,

L'a^b', llo'Ho, Hunter Lab, or trist¡mulus values XYZ. Measurernents of color differerce can be d¡splayed in any ol four systerns:

¡(Yxy), ¿(L'a'b')/zlEåu, 
^([C'H'IÄE'au, 

and Hunter A(Lab)/AE. Two of tlìese color systems are shown below.

Yxy Color System (ClE 1931) The Yxy color system was defined b'y
lhe CIE (Comm¡ss¡on lnlernattonale de
l'Eclarrage) rn lg3l, and lorms the þase for
other CIE color systems. ln thts system,
Y rs the l¡ghlrìess laclor expressed as a
percenlage based on a p€rfect refleclance
ol 1000/o: x and y are lhe chromat¡city
coordinales in the CIE x. y chro'natroty
diagram (shown at left), and are defined by
the lollowing equatrons:

Color.Mâtching Functlons ol
CIE 2" Slandard Obsoruer
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where
X, Y Z: frislimulus values based on

color.match¡ng funct¡ons ol
CIE æ Standard Ob€erver
(shown at right)
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L'a'b' Color System (ClE 1976)
The L'a'b' color syslem ts one of tlìe untlornì color spaces

recommended b'y CIE rn 1976 as a lvay of more closely
represenl¡ng percaved color and cdor dilference. ln this syslem,
lj rs the lighlness faclor: a' and b' are tlìe chromatoly coordinales.
Tlìerr delinrng equalions are as folloÌvs:

r=116(+)"3-16

a'=soot{f ¡u.-1 r ¡'n¡

b'=2oot(+)'o-( I )'ol

$ö6loqh (nnl)

wlìere
Xo, Yo. Zo: Trist¡mulus values ol illumtnant:

lor Standarct llklmrnant C (and 20 observer)
Yo =100. xo = 98072. and Zo =118.225.
lor Slândarcl lllumrnanl D6ó (and 2o observer)
Yo =100. xo = 95.045. and Zo = 108892.

Atlove formulas apply only vvhen X/Xo, Y^fo, ati ZlZo are greater

lhan 0.00885ô

¡tE'ú is the slratghl-line dtstance between two colors rn tlìe fa'Þ'

b'

O
Huô rig{o f
û. ÊodGr@n
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a faroot ct d w

sfstem. lt is def¡ned as lollo\^'s:

ÂE'* = [(a¡ ¡z +164' )2 +(Ab¡)21 r¿
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BUIAGE C: Glansmetins

20" ISO; 20' TAPPI: 45" ASTM: 45' BS;
45' BSei 60' ISO; 75'TAPPI; 75'JIS; 85" ISO:
20'-60"-75": 20'-60'-85': 20"-60":
Reflectometer 45"/0'.
Gloss measurements 0.1 to 1000 gloss units.
Same instrument used for paint, plastics,
subslrate metal, plat¡ng, metall¡sed plast¡cs.
24 Ch 2line "Super Twist" Dot Matrix oives
high contrast raliô and wide viewing an--gle.

With the read button depressed continuous
readings can be taken to assess the variation
on lhe surface.
ln conlormity w¡th lSO. DlN, BS, ASTM and all
national standards, plus settable auto
calibration.
Certilicated and traceable to BAM. lnter-
mediate calibrat¡on standards available to
check linearily down to 5 and up to 950 gloss
units.
All funct¡ons are push butlon operations.
No zero drilt.
Tungslen halogen filtered to illuminant C with
inlra-red compensation.
Multiple angle instruments read the same
surface from identical directron.
Negl¡gible calibration dr¡ft using exclusive
opto/electrical compensation alrangement
(pat. app).
Long life lamps easily replaced ¡n minutes.
Spare lamp supplied.
Max, Min, Average, Number of Read¡ngs,
Standard Deviatioh.
Memory to 999 read¡ngs in each angle.

Qq¡a in memory downloads direcÍy via
RS232 port to printer or computei (no
interrogate programme needed). Dala
retained in memory after download unt¡l
deliberately resel.
False readrngs can be deleted in turn and
lhe statistics are automaticaily cofrected.
A.very srmple enlry modifies operation to that
of a s¡mple non-statistical olossmeter.
Re-enable entry restores stãt¡st¡cal f unctions.
Mains recharger unit also serves as a mains
adaptor if batteries discharged.

DE 622 X 860 N
Labo REN

Blz.L2h3

STATIs¡TICAL
f\tclvcl-G¡Lctss

The new Statistical Novogloss instruments
complete the world's first fully comprehensive
range of glossmeters, providing precise
definition of gloss on virtually every measurable
surface in accordance with national and ¡nter-
national standards.

The most important of the many attractive
features of this series are, reliabilily, ease ol use,
reproducibility and traceability of calibration.

Supplied complete with cased high gloss,
traceable, calibration standard and zerc
reference. Mains adaptor/battery charger,
cleaning kit, spare lamp, all in robust carrying
case.

ORDER
CODE

NG20S (Ð

NG20S (r)

NG45S (A)

NG45S (B)

NG45S (BE)

NG6OS

NG60SC

NGT5S F)
NGT5S (J)

NG85S

NGR45 S

NG60-20S

NG20.60.85S

NG20.60.7sS

APPLICATIONS T SIAT{OARDS

20' tso High Gloss Pa¡nls
Wiled Papsrs

Anodßod Aluminium
Mirrorlikg Aluminium
Påinl, Plastica. Mâgnetlc Tâpe

Univôrsal Slândard Pa¡nl. Plasti$
Mstals, Anodlsed Alumin¡um up
to t0O0 0l0ss unit3)

TAPPI

Pâpor ând Card
Pap6l ånd Card (Ja9anôso)

Matl, Low Gloss Palnts, Plasücs

Gontlnuoue readlng

Full cellbrallon
f¡cllltlcc

Crllbrflon lltlog

Opor¡tlon
Aulom.llc roro
Source

Cohcldcnlal vertlcsl
plane of mcarur.rnant
Auto compcneatlon
tor l.mp lgrlng

Llmp replaccíìant
ln houe.
St.tl!tlcr

Hcmory

Falr. onlry dclctc

Dl¡.blo Lclllty

M¡lns and battery
oporallon
2 yerr guårantee

SEoa mm

t
wotght K9

Dlmoñ9bñ3

Single À Ooutto
AîOIO IñSI|ìfrñìÊ

3 &Ue lô3trumonls

lnstrunonts

r50x r rox50

i 80x I l0x 50

Cago

3{þxr@x3¡t0

300x r00x340

Pst(€d

180x r70x370

480x l70x37O

Gl6 Wot¡hl
Pad(od-

3.5

3.8

4ccuracy....................0.5 gloss units
Repeatability.........0.5 gtoss units*

The two d¡splay modes on Statistical Novo-Gtoss

o
0

BS
BS(e)
ASII¡|

rso
BS
olN

TAPPI
JIS

tso

ANGTE CONFORMS TO
SPECIFICATION

n
20

45

45

¡15

60

60

75

75

85

45t0

60-20

20-60-85

20-60-75

TAPPI

rso

ASTM

BS

BS Method (e)

rso

ComparatorASTM

TAPPI

J.t.s.

rso

Refloctomeler

rso

tso

lSO

lÂ/hen

rwhen used in acco¡dance with ¡nternational slandard ISO 2g13 SPEC I T,,IEN
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BIJLAGE D: Klasse-indeling

I 2 VOORO¡- Daar in het kader van

STETDE PRES' de procedure besloten

TATIEKTASSEN werd geen beperkende

selectie onder de wa-

terwerende middelen te maken bij het begin van de

proeven, dient het al of niet confornr-zijn rnet de

definitie van w¿terwerend middel bepaald te wor-

den aan de hand van de resultaten van de hierboven

besproken proeven. De hierna volgende prestatie-

klassen zijn bedoeld als criteria om de overeen-

stemming te beoordelen tussen de gemeten presta-

ties en de prestaties die algemeen aanvaard en ge-

wenst worden voor een kwalitatieve waterwerende

oppervlaktebehandeling.

Het is duidelijk dat de vermelde waarden indicatief
zijn: ze mogen weggelaten worden, wanneer zij

niet van toepassing zijn in een welbepaald geval, of
kunnen meer of minder strikt toegepast worden

aftrankelijk van bijzondere toepassingen.

Over het algemeen worden de prestatieklassen per

type ondergrond meegedeeld; dit betekent bijvoor-

beeld dat een product voor een type natuursteen

aan een bepaalde prestatieklasse voldoet, voor

mortel en beton aan een andere en aan een derde

voor baksteen.

I2.I KIASSEN VAN INITIELE DOEI.
TREFFENDHEID EN DUURZAAM.
HEID

Bij de bepaling van de klassen van initiële doeltref-

t'endheid en duurzaamheid maakt men een onder-

scheid tussen de volgende meetmethoden :

ô meting van de waterabsorptie onder lage druk :

de initiële doeltreffendheid en de duurzaamheid,

berekend als het verschil tussen de bekomen

absorptiewaarden op niet-behandeld en behan-

deld, respectievelijk verouderd nrateriaal, vol-

doen aan een van de hieronder gegeven klassen

KL\SSE BEREKENDE DOEI,TREFFENDHEID

A doeltreff. >95%

B 85%<doeltrell.<95"/"

c 75"Á <doell¡eff. < 85 %

D doeltreff. <75"/o

r) meting van de capillaire waterabsorptie ; de

absorptiesnelheid (hellingscoëfficiënt van de

absorptiecurve) na behandeling (initiële doel-

treffendhei<J) of na veroudering (duurzaamheid),

vergeleken met de absorptiesnelheid vóór be'
handeling, behoort tot een van volgende klas-

sen.

KIASSE REIATIEVE ASSORPTIE

A obs.<5%

B1 obs. < 5 % (eerste ó0 minulen)
5 % < obs. < l5 % (nodien)

82 5%<obs. <15o/"

c l5%<obs. <25"Á

D obs. > 25 "A

12.2 CRITERIA VOOR DE NEVEN-
VERSCHIJNSELEN

De criteria kunnen bepaald worde¡r door :

O kleurmeting : het verschil [ÀE** = (AL*: + Aa*?

+ Ab*2)r¿l tussen de gemiddelden van vier kleur-

netingen op dezelfde ptaats, vóór en na behan-

cleling, behoon tot een van volgende klassen

KIASSE BEREKEND VERSCHIL

A Æ'o. ó eenheden

B Æ'"r t ó eenheden

a glansmeting : het gemiddelde van de verschil-

len tussen de twee metingen, uitgevoerd op de-

zelfde proefstukken en op dezelfde plaats vóór

en na behandeting, behoort tot een van volgende

klassen

KIASSE BEREKEND VERSCHIT

A verschil < 3 eenheden

B verschil > 3 eenheden

ö meting van de waterdampdoorlaatbaarheid : de

verminclering van de waterdampdoorlaatbaar-

heid op de standa¿rd'ondergrond na behande-

ling behoon tot een van volgende klassen

KIASSE VERMINDERING VAN DE DIFFUSIE

A vermindering < 10 %

B 10 "A < vermindering < 20 o/o

c 20 "Á < vermindering < 40 oA

D vermindering > 40 %
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