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Het project en dit document 
 

Het project Professionaliseren Staalconserveren is onderdeel van het Programma 
PSIBouw. PSIBouw is een netwerk van vernieuwers in de Nederlandse bouwsector.  
 
Dit document is ontwikkeld door ketenpartijen in de sector staal en staalbescherming 
in het project. In dit project werken de volgende ketenpartijen samen aan technische 
en organisatorische vernieuwingen: 
- Sectorvereniging Staalconserveringsbedrijven (SVMB) 
- Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) 
- Bouwen met Staal (BmS) 
- Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) 
- Opdrachtgeversoverleg Staalconservering (OGOS) 
- Ingenieursplatform Staalconserveren 
- Wetenschap (TUD, TU/e, UT) 

 
PSIBouw staat voor Proces- en Systeeminnovatie in de Bouw. Dit 
innovatieprogramma is van en voor alle opdrachtgevers, bedrijven, adviseurs en 
wetenschappers en de bouwsector. PSIBouw brengt hun kennis en ervaring samen én 
stelt deze beschikbaar voor de hele bouwsector.  
 
Binnen het project Professionalisering Staalconserveren zijn gezamenlijke inzichten 
en documenten ontwikkeld die, specifiek voor toepassing in de sector staal en 
staalconservering, invulling geven aan de PSIBouw hoofdthema’s transparantie, 
innovatie en prijs/kwaliteitverhoudingen.  
Dit document is één van deze documenten. 
 
PSIBouw streeft brede toepassing na van de ontwikkelde kennis en inzichten. 
Daarom rust op dit document geen auteursrecht en mag eenieder (delen van) dit 
document gebruiken in de eigen bedrijfspraktijk. Voor een correcte toepassing van 
(delen van) dit document is echter wel inhoudelijke conserveringskennis 
noodzakelijk. 
 
Dit document wordt beheerd door het Kennisplatform Duurzame Staalconstructies 
i.o. 
Voor meer informatie: www.staalplaza.nu 
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Samenvatting 
 
Het document omschrijft de voorwaarden en regels die van toepassing zijn bij een 
traditionele aanbesteding van conserveringswerk. Het conserveringsproces is niet bij 
alle opdrachtgevers gelijk en daarom beperkt het document zich tot de zaken en 
aspecten welke als algemeen bindend of wenselijk worden geacht. Er is bewust voor 
gekozen om niet een “optelling” van alle individuele wensen en eisen van 
opdrachtgevers te maken maar juist de gemeenschappelijke wensen en problemen 
om te zetten in concrete en hanteerbare eisen. 
 
Het document beschrijft de proceseisen voor het voorbehandelen en conserveren van 
stalen onderdelen op de bouwplaats en in de shop. De specificatie concentreert zich 
op de beschrijving van technische eisen en is van toepassing voor zowel nieuwbouw 
als onderhoudssituaties. 
Hoofdstuk 2 geeft een opsomming van alle 25 betrokken normen. Het volgende 
hoofdstuk beschrijft de algemene eisen met betrekking tot veiligheid, 
conserveringsconstructies, milieu, afschermen niet te behandelen delen, equipement 
en werkinstructies. 
Hoofdstuk 4 gaat in op reinigen en conserveringsgereed maken. Besproken worden 
onder meer mechanische voorbewerking, ontvetten, stoomreinigen, handontroesten, 
hogedruk waterstralen, pneumatisch en machinaal stralen en conversielagen. Daarna 
komt in hoofdstuk 5 de keuze van de conservering aan bod met aandacht voor de 
kwaliteitsverklaring en de verificatie door de opdrachtgever, gevolgd in de 
hoofdstukken 6 en 7 door regels omtrent de opslag en aanmaak van verfproducten. 
 
Hoofdstuk 8 bespreekt het aanbrengen van de verfproducten met in aparte 
paragrafen aandacht voor bijwerken van beschadigingen, conserveren van 
overgangen tussen verschillende metalen, afdichten van open verbindingen en 
aanbrengen van metalliseerlagen. 
Het volgende hoofdstuk beschrijft de kwaliteitsborging middels een uitvoerings- en 
inspectieplan, rapportage en te verrichten metingen. Een aantal van de 
testen/beoordelingen is aangemerkt als “standaard”, dat wil zeggen dat ze altijd 
worden uitgevoerd. Dat geldt niet voor de aanduidingen “optie” en “keuze”; “optie” 
kan voor specifieke conserveringswerken worden ingezet, “keuze” vraagt een keuze 
door de opdrachtgever. 
 
Hoofdstuk 10 tenslotte, dat de helft van het document uitmaakt, geeft een overzicht 
van de testen en een uitvoerige beschrijving van elk. Er worden 20 testen 
beschreven, van het testen op de aanwezigheid van vet en olie of oplosbare zouten 
op het staaloppervlak, via metingen van oppervlakte rein- en ruwheid, laagdikte, 
doorharding, hechting en poriën, tot verkrijting en verkleuring. Paragraaf 21 handelt 
over persoonscertificering. 
 
Het document “Code of practice” specificeren metaalconservering zal onderwerp zijn 
van periodieke revisie. 
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1 Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze specificatie beschrijft de proceseisen voor het voorbehandelen en conserveren 
van stalen onderdelen op de bouwplaats en in de shop. De specificatie concentreert 
zich op de beschrijving van technische eisen. Overige bepaling ten aanzien van 
bijvoorbeeld betalingen, aansprakelijkheid, garantie, enz. zullen in andere 
documenten moeten worden verwoord. Deze specificatie is van toepassing voor 
zowel nieuwbouw alsmede voor onderhoudssituaties.   
 
Voor zover de bepalingen in de onder hoofdstuk 3 vermelde normen strijdig zijn met 
de bepalingen in dit document, gaan de bepalingen in dit document boven deze 
normen. 
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2 Verwijzingen 

In deze specificatie wordt normatief verwezen naar de in dit hoofdstuk vermelde 
documenten. Steeds geldt de van kracht zijnde editie op het moment van de 
contractafsluiting. 
Als de documenten in deze specificatie zijn voorzien van een datum, moet de 
aangegeven versie worden gehanteerd. 

2.1 Documenten van toepassing 

In deze specificatie wordt verwezen naar de in deze paragraaf vermelde normen. 
Eventuele aanvullingen en correctiebladen die van kracht zijn op het moment van de 
contractafsluitingsdatum, zijn mede van toepassing. 
 
NEN-EN-ISO 2409 Verven en vernissen - Ruitjesproef 

NEN 6702 Technische grondslagen voor bouwconstructies - 
TGB 1990 - Belastingen en vervormingen 

ASTM A 380 Standard practice for cleaning, descaling, and 
passivation of stainless steel parts, equipment, 
and systems 

NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 

NEN-EN-ISO 3696 Water voor analytische laboratoriumdoeleinden 
- Eisen en beproevingsmethoden 

ASTM D 4752 Standard test method for measuring MEK 
resistance of ethyl silicate (inorganic) zinc-rich 
primers by solvent rub. 

NEN-EN-ISO 2808 Verven en vernissen - Bepaling van de laagdikte 

NEN-EN-ISO 12944 Verven en vernissen- Bescherming van 

staalconstructies tegen corrosie door middel van 

verfsystemen - Deel 1 t/m 8 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en –tekens in de 

werkomgeving en in de openbare ruimte.  

NEN-EN-ISO 14726-1 
en 

Schepen en maritieme techniek - 

Identificatiekleuren voor de inhoud van 

pijpleidingsystemen - Deel 1: Hoofdkleuren en –

media. 

NEN-ISO 14726-2 en Schepen en maritieme techniek - 
Identificatiekleuren voor de inhoud van 
pijpleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende 
kleuren voor verschillende media en/of functies. 

NEN-EN-ISO 4624 Verven en vernissen - Lostrekproef voor de 
bepaling van de hechting  
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NEN-EN-ISO 8501-1 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen 
van verven en aanverwante producten - Visuele 
beoordeling van oppervlaktereinheid; 
Deel 1: Voorbehandeling voor roest van niet-
bekleed staal en van staal na verwijdering van 
voorgaande deklagen.  

NEN-EN-ISO 8501-2 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen 
van verven en aanverwante producten - Visuele 
beoordeling van oppervlaktereinheid; 
Deel 2: Voorbehandeling voor roest van 
bekleed staal en van staal na verwijdering van 
voorgaande deklagen.  

NEN-EN-ISO 8502-3 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen 
van verven en aanverwante producten - 
Beproevingen voor de beoordeling van de 
oppervlaktereinheid - Deel 3: Beoordeling van 
stof op stalen oppervlakken die voorbehandeld 
zijn om te verven (methode met drukgevoelig 
band). 

NEN-EN-ISO 8502-4 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen 
van verven en aanverwante producten - 
Beproevingen voor de beoordeling van de 
oppervlaktereinheid - Deel 4: Leidraad voor de 
schatting van de kans op condensatie voor het 
aanbrengen van de verf. 

NEN-EN-ISO 8502-6 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen 
van verven en aanverwante producten - 
Beproevingen voor de beoordeling van de 
oppervlaktereinheid - Deel 6: Extractie van 
oplosbare verontreinigingen voor analyse. 

NEN-EN-ISO 8503-2 Voorbereiding van oppervlakken van staal voor 
het aanbrengen van verf en aanverwante 
produkten - Eigenschappen van gestraalde 
oppervlak van staal - Deel 2: Methode voor de 
bepaling van de ruwheid van gestraalde 
oppervlakken van staal - Methode met 
vergelijkingsmonsters. 

NEN-EN-
ISO/IEC 17024 

Conformiteitbeoordeling - Algemene eisen voor 
instellingen die persoonscertificatie uitvoeren . 

NEN-ISO 19840 Verven en vernissen - Corrosiebescherming van 
staalconstructies door beschermende 
verfsystemen op - Meetmethode en 
aanvaardingscriteria voor de droge laagdikte op 
ruwe oppervlakken. 

NACE RP 0188 Discontinuity (Holiday) Testing of new 
protective coatings on conductive substrates. 

NACE No. 5/SSPC-SP 
12 

Surface Preparation and Cleaning of Metals by 
Waterjetting Prior to Recoating. 
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SSPC-SP1 Solvent cleaning. 

SSPC VIS 4/NACE 
VIS7 

Guide and Reference Photographs for Steel 
Surfaces Prepared by Waterjetting. 

NEN 5254 Het industrieel aanbrengen van organische 
deklagen op thermisch verzinkte of 
gesherardiseerde producten (duplex-systeem). 

 

2.2 Overige verwijzingen 

In deze specificatie wordt verwezen naar de in deze paragraaf vermelde documenten. 
Eventuele aanvullingen en correctiebladen die van kracht zijn op het moment van de 
contractafsluiting, zijn mede van toepassing. 
 

Deelreglement metaalconserveren (Vakbekwaamheid) 

Landelijke lijst van vergunninghouders Gevaarlijk Afval 
Lozingenbesluit WVO vaste objecten 
ATEX-regelgeving 
QUALICOAT eisen 
VMRG eisen 
 



SCON-2007-337-TCE code of practice.doc  

 

  Blad 12 van 51 

3 Algemene eisen 

3.1 Veiligheid 

De aannemer is verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van al zijn 
werkzaamheden. De aannemer moet zich houden aan hetgeen is beschreven in deze 
specificatie en hetgeen is bepaald in contractdocumenten van de opdrachtgever.  

3.1.1 VGM-plan 

De aannemer moet een veiligheid-, gezondheid en milieuplan (VGM-plan) opstellen 
dat ter acceptatie aan de opdrachtgever moet worden voorgelegd. 

3.1.2 Persoonlijke bescherming 

De aanbevelingen voor persoonlijke bescherming en voor beschermingsmaterialen, 
die door de productleverancier worden aangegeven op de productinformatiebladen 
en/of vermeld op de verpakking, moeten volledig in acht genomen worden. Het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet in overeenstemming zijn met 
de ter plaatse geldende voorschriften. 
Tevens moet de aannemer ervoor zorg dragen dat zijn personeel de beschikking 
heeft over eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermingsmaterialen.  

3.1.3 Andere veiligheidseisen op locatie 

Vanwege specifieke veiligheidsrisico’s kunnen opdrachtgevers bepaalde 
voorbehandelings-/ applicatiemethoden uitsluiten of kunnen er aanvullende (boven 
bestaande wetgeving) eisen worden gesteld. 

3.1.4 Aanvullende veiligheidseisen aanbrengen metalliseerlagen 

In verband met optreden van mogelijke stofexplosies dienen er op de bouwplaats 
hiertoe geschikte filterinstallaties geplaatst te worden. Dit betreft zowel de capaciteit 
als het type filter. 
Ten behoeve van brandbestrijding dienen de daarvoor geëigende blusmiddelen 
gebruikt te worden, zoals schoon zand of een blusser type D. 
 
Personeel dat de applicatiewerkzaamheden uitvoert of wat in dezelfde ruimte verblijft 
als de applicatiewerkzaamheden moet uitgerust worden met een verse luchtkap of 
onafhankelijke adembescherming.  
Om stofoverlast en de kans op stofexplosies te beperken dient aan het einde van 
iedere shift het stof op steigers en de werkplek verzameld en afgevoerd te worden. 
 
Afhankelijk van de gekozen applicatietechniek dienen de benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen gedragen te worden. 
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3.2 Conserveringsconstructies 

De aannemer mag, na acceptatie door de directie, hulpconstructies bevestigen c.q. 
aanbrengen. Voor bestaande constructies zal de opdrachtgever in de 
contractdocumenten aangeven welke randvoorwaarden van toepassing zijn voor 
eventueel aan te brengen conserveringsconstructies. Hierbij kan worden gedacht aan 
afmetingen, belastingen, bevestigingswijzen, etc. De aannemer moet aantonen dat 
de constructie niet wordt overbelast. 
 
Een hulpconstructie moet worden ontworpen op de belastingen en belastingfactoren 
overeenkomstig veiligheidsklasse 3 van de NEN 6702.  
De belastingen vanuit grit, apparatuur en personeel moet daarbij worden beschouwd 
als een variabele belasting. Als minimum moet daarbij een vloerbelasting van 1,5 
kN/m2 worden aangehouden en een lokale vloerbelasting op een willekeurige plek 
van 5 kN op een oppervlak van 0,5 bij 0,5 meter.  
De momentaan waarde van wind in de belastingcombinaties moet op 1 worden 
gesteld. 
De bepaling van de sterkte en de stabiliteit van de constructie en de eventuele 
bewegingswerken daarvan, moet plaatsvinden conform de relevante 
materiaalnormen. 
Indien de aannemer voornemens is een hulpconstructie als bedoeld in lid 1 aan te 
brengen, moet hij een beschrijving van deze hulpconstructie inclusief tekeningen, 
berekeningen en eventuele overige documentatie voorleggen aan de directie. De 
aannemer moet per indiening rekening houden met een beoordelingsperiode. De 
aannemer mag een hulpconstructie niet eerder aanbrengen dan na schriftelijke 
acceptatie door de directie. 
 
Het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden in een conserveringsconstructie 
moet worden beschouwd als werkplaatssituatie, waarbij voldoende aandacht moet 
zijn voor aspecten als vluchtwegen, verlichting, ventilatie, brandgevaar, 
explosieveiligheid, e.d. ATEX regelgeving is van toepassing. 

3.3 Milieu 

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden conform de vigerende wettelijke eisen. 
Bepalingen, anders dan de algemeen geldende wettelijke milieu bepalingen en 
regels, welke onderdeel vormen van de milieuvergunning van het object of die door 
lokale overheden zijn opgelegd aan de eigenaar/gebruiker van het object en die 
mogelijk van invloed kunnen zijn op het conserveringsproces moeten door de 
opdrachtgever vooraf kenbaar worden gemaakt   
 
De aannemer zal de werkzaamheden zo uitvoeren dat de gebruiker voldoet aan de 
eisen in deze vergunningen. Indien er niet voldaan kan worden aan deze eisen zal dit 
kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever. In overleg met het bevoegd gezag , 
opdrachtgever en aannemer zal er een oplossing gezocht worden. 
 
Bij werken boven of nabij oppervlaktewater moet worden voldaan aan de bepalingen 
in de AMvB Lozingenbesluit WVO Vaste objecten. De opdrachtgever zal, indien nodig, 
tijdig voor aanvang van de werkzaamheden een melding in het kader van deze AMvB 
verzorgen bij de waterkwaliteitsbeheerder. 
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Eventuele benodigde vergunningen, zoals in het kader van de AMvB Lozingenbesluit 
WVO Vaste objecten, zullen door de opdrachtgever worden aangevraagd. De 
opdrachtgever kan in het kader hiervan de aannemer verzoeken de benodigde 
informatie voor het werkplan op te stellen. 
 
Vrijkomend afvalmateriaal, zoals verf, roest en dergelijke en ook gebruikt straalgrit, 
moet door een daartoe gespecialiseerd verwerkingsbedrijf worden afgevoerd. 
Verwijdering van dit afval moet plaatsvinden door een afvalverwerkingsbedrijf dat is 
genoemd op de meest recente "Landelijke lijst van vergunninghouders Gevaarlijk 
Afval", gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (VROM). 
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering, het voeren van de administratie van en 
betaling voor de afvalverwijdering dient contractueel te worden vastgesteld tussen 
aannemer en opdrachtgever. Dit geld tevens voor eventuele bemonstering en 
chemische analyses van afvalstoffen. 
 
Bij werkzaamheden (zoals stralen, ontroesten, reinigen, verf afsteken en dergelijke) 
op buitenlocaties moet er een zodanige afscherming worden gecreëerd dat schade 
aan, of emissie naar de omgeving en de omliggende gewassen voorkomen wordt. 
Tevens moet op de werkplek de bodem zorgvuldig worden beschermd. 

3.4 Afschermen niet te behandelen delen 

De aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van een adequate en weer goed 
verwijderbare afscherming van alle door de opdrachtgever aangegeven onderdelen 
die niet behandeld mogen worden. De aannemer moet deze delen deugdelijk 
beschermen tegen alle schade die veroorzaakt kan worden door straal- en/of 
conserveringswerkzaamheden. Waar nodig moet het binnendringen van straalmiddel, 
verf en/of stof voorkomen worden. De wijze en uitvoering van afscherming moeten 
ter acceptatie aan de opdrachtgever worden voorgelegd. In het geval van twijfel over 
het wel of niet afschermen van onderdelen moet overleg met de opdrachtgever 
plaatsvinden. 
 
De controle op de afscherming van niet te behandelen onderdelen kan als hold-point 
worden aangemerkt door de opdrachtgever.  
De aannemer moet alle aanwijzingen van de opdrachtgever inzake afscherming 
opvolgen.  

3.5 Equipement 

Alle in te zetten equipement dient geschikt te zijn voor het beoogde doel, in goed 
staat van onderhoud te verkeren en te zijn voorzien van de door de wet vereiste 
keurmerken (CE-keurmerk e.d.). Bij het optreden van gebreken tijdens het gebruik, 
welke kunnen leiden tot enige vorm van overlast of milieu schade, zal terstond 
reparatie of vervanging van de apparatuur moeten plaatsvinden. 

3.6 Werkinstructies 

Binnen de verschillende opdrachtgevers kunnen voor diverse werkzaamheden 
werkinstructies en inspectierapporten gelden. In voorkomende gevallen stelt de 
opdrachtgever de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden de meest recente 
werkinstructies ter beschikking.  
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4 Reinigen en conserveringsgereed maken 

De oppervlaktevoorbehandeling heeft tot doel om alle zaken te verwijderen die de 
een goede hechting, corrosiebeschermende werking, uiterlijk en de levensduur van 
de conservering nadelig kunnen beïnvloeden. 

4.1 Mechanische voorbewerking van de ondergrond 

Bij nieuw te conserveren staal moeten alle lasspetters, dubbelingen, scherpe 
uitsteeksels en scherpe randen, etc. worden verwijderd in overeenstemming met ISO 
12944, deel 3.  
Indien tijdens/na de uitvoering van de voorbehandeling nog onregelmatigheden 
worden aangetroffen in de ondergrond, dienen deze alsnog te worden hersteld en 
moeten de herstelde locaties opnieuw worden voorbehandeld volgens de 
voorgeschreven methode. 
 
Bij de behandeling van reeds geconserveerd staal moeten eveneens alle lasspetters, 
dubbelingen, scherpe uitsteeksels en scherpe randen, etc. worden verwijderd in 
overeenstemming met ISO 12944, deel 3. Herstel van genoemd gebreken in 
bestaande geconserveerde constructies en/of objecten worden geacht deel uit te 
maken van het werk voor zover deze redelijkerwijs, voor aanvang van de 
werkzaamheden, zichtbaar waren. Indien genoemde gebreken zich pas tijdens de 
uitvoering van het werk manifesteren zijn de kosten van herstel verrekenbaar. 

4.2 Voorreinigen 

Voorreinigen heeft als doel om alle vormen van vervuiling, die niet tijdens het 
uitvoeren van de uiteindelijke voorbehandeling kunnen worden verwijderd of onder 
invloed van deze voorbehandeling verder zouden kunnen worden verspreid, te 
verwijderen. Hierbij moet worden gedacht aan hydraulische olie, smeervetten, 
samengeklonterde olie-/vetresten,  oplosbare zouten en tijdelijke beschermlagen 
zoals paraffine, was, olie of tectyl en andere vetten of olie-achtige stoffen.  

4.2.1 Ontvetten 

Het verwijderen van vet en olie dient bij voorkeur te worden uitgevoerd met 
gebruikmaking van een emulgerend/alkalisch reinigingsmiddel. Na verwijdering van 
vet en olie moet het oppervlak worden nagespoeld met water van 
drinkwaterkwaliteit. De alkaliteit van het oppervlak na het spoelen mag niet hoger 
zijn dan de alkaliteit het water waarmee is gespoeld. 
Het gebruik van organische oplosmiddelen moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Indien gebruik moet worden gemaakt van oplosmiddelen moet de reiniging 
overeenkomstig SSPC-SP1 worden uitgevoerd. Het oplosmiddel mag geen 
chloorverbindingen of olie bevatten zoals in terpentine, kerosine, diesel, petroleum, 
trichloorethyleen en dergelijke.  

4.2.2 Stoomreinigen 

Indien gebruik wordt gemaakt van stoomreinigen moet dit worden uitgevoerd met 
water van drinkwaterkwaliteit. Zonodig mag na acceptatie van de opdrachtgever een 
biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel worden toegevoegd. Het oppervlak moet dan 
worden nagespoeld met water van drinkwaterkwaliteit. 
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4.3 Voorbehandeling 

4.3.1 Hand- en/of mechanisch ontroesten 

Het handmatig en/of mechanisch voorbehandelen heeft tot doel om corrosie en 
slecht hechtende verflagen te verwijderen. De te behandelen delen moeten worden 
ontroest tot de voorgeschreven reinheidsgraad overeenkomstig ISO 8501-1 of 2.  Het 
verwijderen van niet aangetast staal moet zoveel mogelijk worden vermeden. In dit 
verband is het gebruik van zogenaamde “lamellenschijven” (schuurschijven) 
uitsluitend toegestaan op vlakke en/of licht gebogen ondergronden. Het gebruik van 
lamellenschijven bij het verwijderen van roest op lassen is niet toegestaan. De 
overgangen tussen behandelde delen en omliggende verflagen moeten zodanig 
worden geschuurd dat een vloeiende overgang zonder scherpe kanten wordt 
verkregen.  
 
Het opruwen van bestaande geconserveerde oppervlakken moet zodanig worden 
uitgevoerd dat een volledig zuiver en egaal mat uiterlijk wordt verkregen zodat een 
optimale hechting van de volgende laag kan worden gegarandeerd.  
Bestaande verflagen die onvoldoende hechting of samenhang bezitten of geen 
draagkrachtige ondergrond bieden, moeten volledig worden verwijderd. 
Zichtbare beschadigingen, gebreken, onderroest, opgedrukte en gebladderde alsook 
loszittende en slecht hechtende verflagen moeten worden verwijderd. 

4.3.2 Bevochtigd stralen 

Onder bevochtigd stralen wordt verstaan het stralen met een mengsel van water, 
lucht en een straalmiddel met een werkdruk van 6-8 bar. Deze methode kan zowel 
plaatselijk als integraal worden toegepast. Plaatselijk of volledig door middel van nat 
(bevochtigd) stralen ontroeste oppervlakken moeten, tenzij anders overeengekomen, 
in natte toestand overeenkomen met de reinheidsklasse (P)Sa 2½ conform NEN-EN-
ISO 8501-2. Het gestraalde oppervlak moet worden nagespoeld met schoon 
leidingwater (drinkwaterkwaliteit). Eventueel aanwezige vliegroest moet voor het 
aanbrengen van de 1e laag worden verwijderd door middel van borstelen.  

4.3.3 Hogedrukwaterstralen 

Onder hogedrukwaterstralen wordt verstaan het verwijderen van corrosie en/of 
conservering van een ondergrond met gebruikmaking van (uitsluitend) hogedruk 
water met een druk van meer dan 200 MPa. Plaatselijk of volledig door middel van 
hogedrukwaterstralen ontroeste oppervlakken moeten, tenzij anders 
overeengekomen, in natte toestand overeenkomen met de reinheidsklasse WJ-2 
conform NACE No. 5/SSPC-SP 12. Vaststelling van de reinheidgraad zal plaatsvinden 
met gebruikmaking van de visuele standaard NACE VIS 7/SSPC-VIS 4. De maximaal 
toegestane hoeveelheid vliegroest dient overeen te komen met de omschrijving 
onder “Light (L)”. 

4.3.4 Pneumatisch stralen 

Straalwerkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de kwaliteit van het 
gestraalde oppervlak op het moment dat de eerste laag wordt aangebracht, voldoet 
aan de gespecificeerde reinheidsgraad zoals beschreven in NEN-EN-ISO 8501-1 of 
NEN-EN-ISO 8501-2. 
Indien in de contractdocumenten niets anders is bepaald moeten de 
constructies/plaatsen worden gestraald overeenkomstig reinheidsgraad (P)Sa 2½ 
volgens NEN-ISO 8501-1(2). 
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Indien niets is vermeld moet de oppervlakteruwheid van het gestraalde oppervlak 
overeenkomen met de gradatie “medium” overeenkomstig ISO 8503-2. Indien de 
verfleverancier in de productinformatiebladen een afwijkende oppervlakteruwheid 
voorschrijft, is deze bindend. Overgangen van gestraalde delen naar bestaande 
coatingsystemen moeten glooiend verlopen conform NEN-EN-ISO 8501-2 . 

4.3.5 Machinaal stralen 

Het oppervlak van nieuwe staalconstructies moet worden gestraald tot 
reinheidsgraad Sa 2½ volgens NEN-EN-ISO 8501-1; deze reinheidsgraad is vereist 
op het moment dat de eerste laag wordt aangebracht. 
 
Indien niets is vermeld moet de oppervlakteruwheid van het gestraalde oppervlak 
overeenkomen met de gradatie “medium” overeenkomstig ISO 8503-2.  
Indien de verfleverancier in de productinformatiebladen een oppervlakteruwheid 
voorschrijft, is deze bindend. 
 
Indien staal wordt gestraald door middel van (mechanisch) werpstralen zal na het 
stralen, in aanvulling op de eisen gesteld in ISO 8501-1, een aanvullende controle 
worden uitgevoerd op de eventuele aanwezigheid van walshuid.  
Dit zal door de aannemer worden uitgevoerd door op een willekeurig te selecteren 
deel van het gestraalde oppervlakte een oplossing te spuiten welke bestaat uit; 250 
ml gedestilleerd water, 13 ml zwavelzuur en 4 gram kopersulfaat (omschreven in 
paragraaf 7.2.5.3 van ASTM A 380).  
 
Na ongeveer 6 minuten zullen behandelde delen van het oppervlak waar zich geen 
walshuid bevindt een koperkleurige neerslag laten zien (goud/bruine verkleuring). 
Delen waar zich (nog) walshuid bevindt zullen donkergrijs/zwart van kleur zijn.  
 
Deze controle zal worden uitgevoerd; 

- Tenminste 1 maal per iedere 250 m2 gestraald oppervlak; 

- Op het eerste gestraalde materiaal, bij aanvang van een (dag)straalproductie; 

- Op het eerste gestraalde materiaal, na een tussentijdse wijziging/aanpassing van 

de instelling van de straalapparatuur en/of de doorvoersnelheid van de te stralen 

objecten. 

4.3.6 Aanstralen roestvast staal 

Het oppervlak moet licht en gelijkmatig worden aangestraald met middelmatige druk 
en een niet-metallisch chemisch-inert straalmiddel. De straalwerkzaamheden moeten 
zodanig worden uitgevoerd, dat de ondergrond egaal wordt opgeruwd en een volledig 
mat uiterlijk wordt verkregen. 
 
Indien de verfleverancier in de productinformatiebladen een oppervlakteruwheid 
voorschrijft, is deze bindend. 
Indien niets is vermeld moet de oppervlakteruwheid van het gestraalde oppervlak 
overeenkomen met de gradatie “medium” overeenkomstig NEN-EN-ISO 8503-2. 

4.3.7 Aanstralen thermisch verzinkte oppervlakken 

Het aanstralen van thermisch verzinkte oppervlakken moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig het gestelde in NEN 5254. Het aanstralen moet zodanig worden 
uitgevoerd, dat de ondergrond egaal wordt opgeruwd en een volledig mat uiterlijk 
wordt verkregen. Het doorstralen van de zinklaag is niet toegestaan. 
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Indien de verfleverancier in de productinformatiebladen een oppervlakteruwheid 
voorschrijft, is deze bindend. 

4.3.8 Conversielagen 

Bij het aanbrengen van conversielagen op metaaloppervlakken zijn drie 
basisbewerkingen te onderscheiden:  
- Ontvetten; 

- Beitsen; 

- Aanbrengen van conversielagen, zoals fosfateren, chromateren, e.d. 

 
Voor al deze chemische bewerkingen geldt dat ze moeten worden uitgevoerd volgens 
de voorschriften van de leverancier van het chemische proces.  
Afhankelijk van de aard van het basismateriaal zijn de QUALICOAT en/of VMRG-eisen 
ten aanzien van het aanbrengen van de conversielagen van toepassing. Indien een 
conversielaag wordt aangebracht op een verzinkt stalen ondergrond zijn de onder 
punt 7.2 in NEN 5254 genoemde eisen van toepassing. 

4.4 Aanvullende eisen voorbehandeling t.b.v. metalliseerlagen 

Indien niets is vermeld moet de oppervlakteruwheid van het gestraalde oppervlak 
overeenkomen met de gradatie “grof” overeenkomstig ISO 8503-2.  
Bij toepassen van thermisch gespoten deklagen moeten snijkanten van constructies 
voorafgaand aan het stralen eerst geslepen worden om de vereiste ruwheid te 
kunnen verkrijgen.  
Afwijkend aan de standaardeisen met betrekking tot constructies moeten de kanten 
van nieuwe constructies afgerond worden met een straal van minimaal R=3 mm. Bij 
bestaande (geconserveerde) constructies dienen kanten een radius te hebben van 3 
mm. 

5 Keuze conservering 

De keuze van conserveringsproducten en/of systemen (inclusief metalliseerlagen) 
wordt gemaakt op basis van referenties en het behalen van gedefinieerde scores in 
gestandaardiseerde testen. Omdat daadwerkelijke prestaties op referenties een beter 
beeld geven van de gedragingen van een product/systeem en bovendien ook de 
invloed van de aard en vorm van het object en applicatie weergeven, wegen ze 
zwaarder in het maken van een keuze dan testen.  
 
Bij de evaluatie van een referentie is het belangrijk om vast te stellen of de 
betreffende conservering voor wat betreft opbouw van lagen en samenstelling van 
producten overeenkomt met het te gebruiken systeem/product. Hiervoor kunnen 
verschillende technieken worden gebruik zoals XRF, IR en Ash Content (ISO 3451).  
 
Andere belangrijke afwegingen zijn dat de macro-expositie volgens ISO 12944, de 
detaillering van het object en de aard van het object vergelijkbaar moeten zijn met 
het object waarvoor een conserveringsysteem moet worden gekozen.  
 
Testen moeten in het kader van de keuze van een conserveringsysteem worden 
gezien als ondersteunende informatie. Het testen van conserveringsystemen onder 
gesimuleerde condities heeft vaak weinig correlatie met de expositie in de praktijk.  
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Het primaire doel van labtesten is dan ook het identificeren en waarderen van 
specifieke eigenschappen die voor een concrete toepassing belangrijk worden geacht 
(bijvoorbeeld elasticiteit). De uiteindelijke kwaliteit wordt hoe dan ook het beste 
weergegeven door een daadwerkelijke toepassing van het product/systeem op een 
concreet object.  

5.1 Productcontrole 

5.1.1 Kwaliteitsverklaring 

Voorafgaand aan de applicatie van conserveringsproducten dient voor iedere batch 
een kwaliteitsverklaring van de productleverancier te worden geleverd. Deze 
verklaring dient voor aanvang van de werkzaamheden voor de aannemer 
beschikbaar te zijn.  
 
Deze kwaliteitsverklaring dient tenminste de volgende informatie te bevatten: 
- naam leverancier; 

- productnaam; 

- kleur; 

- batchnummer; 

- productiedatum; 

- een verklaring waaruit blijkt dat de producten zijn geproduceerd binnen de eigen 

productietoleranties en eindcontrole heeft plaatsgevonden; 

- indien het een product betreft dat is geselecteerd op basis van 

laboratoriumtesten, dient een verklaring te worden meegeleverd waarin is 

aangegeven dat de samenstelling van de desbetreffende batch overeenkomt met 

de productsamenstelling van de geteste samenstelling. 

 

Voor organische coatings dient de kwaliteitsverklaring daarnaast minimaal de 
volgende gegevens te bevatten: 
- gewichtspercentage droge stof (basis, hars en gemengd product); 

- soortelijke massa (basis, hars en gemengd product); 

- viscositeit (gemengd product); 

- sagging index (gemengd product); 

- droogtijden. 

 
Voor de genoemde gegevens dienen zowel de productietoleranties van de 
verfleverancier te worden aangegeven als de gemeten waarden. 
Verfproducten mogen alleen worden geproduceerd en geleverd onder toepassing van 
een kwaliteitssysteem gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001.  
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5.1.2 Verificatie door opdrachtgever 

De opdrachtgever kan gedurende het werk steekproefsgewijs standaardverpakkingen 
van conserveringsproducten aanwijzen voor het verifiëren van de hierboven 
genoemde eigenschappen.  
 
De uitkomsten van de analyses moeten overeenkomen met de kwaliteitsverklaring. 
Indien van de geanalyseerde conserveringsproducten afwijkingen worden vastgesteld 
die groter zijn dan in de productkwaliteitsverklaring bedoelde productietoleranties, 
worden de producten afgekeurd en mag de betreffende batch niet verwerkt worden. 
 

Daarnaast kan de opdrachtgever conserveringsproducten aanwijzen voor het 
vervaardigen van een IR-analyse, van zowel bindmiddel als verharder-componenten  
en/of een XRF-analyse (in de vorm van een semi-kwantitatieve analyse) ter 
verificatie van het geleverde product. 
 
Deze testen moeten worden uitgevoerd door een laboratorium met een NEN-EN-ISO 
9001 en/of Sterlab kwalificatie. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
 
In geval van afkeur zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de 
opdrachtnemer. 
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6 Opslag verfproducten 

Verfmaterialen moeten worden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften 
van de verfleverancier. De opslagruimte moet een geventileerde, schone, droge en 
afsluitbare ruimte zijn. Opslagruimtes voor verf moeten in overeenstemming zijn met 
de wettelijke voorschriften voor verfopslag en –verwerking. 
 
Op de werkplek mag de verfvoorraad niet meer bedragen dan de hoeveelheid die 
voor één dag schilderwerkzaamheden benodigd is. 
 
Materiaal dat ouder is dan de gespecificeerde houdbaarheidsdatum mag niet worden 
toegepast.  
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7 Aanmaken verfproducten 

Het aanmaken van verf moet geschieden overeenkomstig het gestelde in de product-
informatiebladen van de verfleverancier.  
Het aanmaken van deelhoeveelheden mag uitsluitend met gebruikmaking van 
maatbekers, maatstokken of door afwegen.  
 
Afzonderlijke componenten moeten voor gebruik worden gemengd in 
overeenstemming met de fabrikantsvoorschriften. Het mengen van verschillende 
types of merken verf is niet toegestaan. Het mengen moet op een mechanische wijze 
plaatsvinden.  
 
Het mengen moet worden uitgevoerd in een geventileerde, schone en stofvrije 
omgeving. 
 
Na het mengen moet de voorgeschreven inductietijd worden aangehouden. 
 
Verdunners mogen alleen volgens de voorschriften van de verffabrikant worden 
toegevoegd. 
 
Het toevoegen van verdunner om de "pot life" van tweecomponentenmateriaal te 
verlengen is niet toegestaan. 
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8 Aanbrengen verfproducten 

Op het moment van aanbrengen van de eerste verflaag moet worden voldaan aan de 
gestelde eisen ten aanzien van voorbehandeling, zoals straalreinheid en 
straalruwheid. 
Het aanbrengen van alle verflagen moet steeds op een schone, droge, vet- en 
stofvrije ondergrond geschieden. 
 
Gedurende het aanbrengen en het drogen van de verschillende lagen moet de 
omgevingscondities (temperatuur, relatieve vochtigheid, e.d.) voldoen aan het 
gestelde in de productinformatiebladen van de verfleverancier.  
 
Indien de verflagen middels spuitapplicatie worden aangebracht moeten alle hoeken, 
kanten, lassen, randen en moeilijk bereikbare plaatsen met de kwast worden 
voorgezet. Het voorzetten heeft als doel om de benatting van de opvolgende (spuit) 
laag op randen, kanten en lassen te verbeteren. De bij het voorzetten aangebrachte 
laagdikte is derhalve van ondergeschikt belang.  
 
Indien kwastapplicatie wordt aangewend om verf aan te brengen op plaatsen welke 
met behulp van spuitapplicatie niet kunnen worden bereikt is het realiseren van een 
gevraagde dikte uiteraard wel van belang. Het is mogelijk dat, vanwege het beperkte 
laagdiktebereik van kwastapplicatie, meerdere applicatiegangen noodzakelijk zijn om 
de vereiste dikte aan te kunnen brengen.  
 
Het aanbrengen van de verflagen moet op een zodanige wijze geschieden, dat de 
lagen een egaal en strak uiterlijk hebben, en vrij zijn van vuilinsluiting, heilige 
dagen, gaatjes, luchtinsluitingen, schroeiplekken en andere verstoringen.  
Zakkers, druipers, stof, e.d. mogen bij beoordeling van een afstand van 5 meter niet 
zichtbaar voorkomen. 
 
Als er gebreken voorkomen moeten deze worden hersteld voordat de volgende laag 
wordt aangebracht. De laatste verflaag moet volledig dekkend aangebracht zijn. 
Zogenaamde "overspray" moet worden vermeden en indien aanwezig moet deze 
worden verwijderd alvorens de volgende laag wordt aangebracht. 
 
Voor de overschildertijden moeten de productinformatiebladen van de leverancier 
worden aangehouden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aangebrachte 
laagdikte en de omgevingstemperatuur.  
 
Recente versies van de productinformatiebladen zijn beschikbaar via de website van 
de desbetreffende verfleverancier. 
 
Het overschilderen van voorzetlagen moet opeenvolgend aan het voorzetten 
(maximaal 1 werkdag) worden uitgevoerd. Indien de verfleverancier aanvullende 
eisen stelt ten aanzien van het overschilderen van voorzetlagen zijn deze eisen 
bindend. 
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Er moet een duidelijk kleurverschil zijn tussen de opeenvolgende lagen (voor zover 
mogelijk met de gespecificeerde producten).  
Indien mogelijk moet de kleur van de eerste laag duidelijk afwijken van de kleur van 
het gestraalde staal. 
 
Het gebruik van een verfroller is alleen toegestaan voor toepassing op grote 
oppervlakken. 
Het gebruik van een verfroller is niet toegestaan voor het aanbrengen van de eerste 
laag op de voorbehandelde ondergrond. 
De rollerapplicatie moet leiden tot een strakke, gesloten verflaag van voldoende dikte 
zonder insluitingen van vuil, pluizen, etc. 

8.1 Bijwerken beschadigingen 

Beschadigingen in de conserveringslagen ontstaan tijdens de werkzaamheden 
moeten als volgt hersteld worden: 
Bij beschadigingen tot op het staal respectievelijk tot in de eerste verflaag moet het 
beschadigde deel worden behandeld met de initiële voorbehandelingsmethode en tot 
de initiële reinheidgraad. De overgangen naar de omliggende intacte verflagen 
moeten egaal zijn en het te overlappen deel van de omliggende conservering moet 
egaal worden opgeruwd. Het conserveringssysteem dient, overeenkomstig de 
oorspronkelijk opbouw, te worden hersteld. Indien de leverancier voor dit doel een 
afwijkend herstelsysteem heeft voorgeschreven zal dit systeem moeten worden 
aangebracht. 
 
Bij beschadigingen tot in de tweede en/of derde laag, respectievelijk in de toplaag 
moet het beschadigde deel handmatig of mechanisch worden geschuurd tot een 
egaal oppervlak is verkregen. Het te overlappen deel van de omliggende 
conservering moet egaal worden opgeruwd. Het conserveringssysteem dient, 
overeenkomstig de oorspronkelijk opbouw en afhankelijk van de mate waarin bij 
beschadiging en voorbehandeling lagen zijn verwijderd, te worden hersteld. Indien 
de leverancier voor dit doel een afwijkend herstelsysteem heeft voorgeschreven zal 
dit systeem moeten worden aangebracht.  
 
Ook het bijwerken van beschadigingen moet te allen tijde worden uitgevoerd onder 
de omgevingscondities zoals genoemd in de datasheets van de verfleverancier. 
 
Beschadigingen moeten in "recht” werk worden bijgewerkt. Dit betekent dat zoveel 
mogelijk moet worden getracht om herstellingen van de conservering aan te laten 
sluiten op bestaande fysieke overgangen in de constructie zoals randen, naden en/of 
lassen. Indien dit niet mogelijk en/of niet praktisch is moet het herstel vierkant of 
rechthoekig worden afgewerkt. 
 
Bij meer dan 10% schadeoppervlak van een bepaald deel van de gehele constructie 
of een afzonderlijk constructiedeel, moet de gehele constructie of het betreffende 
constructiedeel opnieuw worden behandeld. 
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8.2 Conserveren van overgangen tussen verschillende metalen 

De overgangsstukken tussen verschillende metaalsoorten, zoals bijvoorbeeld 
koolstof- en roestvaststaal, moeten worden geconserveerd om contact-corrosie te 
voorkomen. Het kathodische deel van de overgang moet tot minimaal 3 cm 
overlappend worden mee behandeld en geconserveerd. 

8.3 Afdichten open verbindingen 

Indien dit voor het bereiken van een goed/beter conserveringsresultaat noodzakelijk 
is mag gebruik worden gemaakt van kit om kleine openingen, overgangen, 
klinknagels, e.d. af te dichten. Toe te passen kitten moeten overschilderbaar zijn en 
worden beschouwd als integraal onderdeel van het conserveringssysteem. Kitten 
moeten worden geleverd door de leverancier van het conserveringsysteem. Indien dit 
niet mogelijk is zal de leverancier van het conserveringsysteem een schriftelijke 
verklaring opstellen waarin wordt verklaard dat de te gebruiken kit compatibel is met 
het toe te passen conserveringsysteem en de hechting en beschermende werking van 
het systeem niet nadelig zal beïnvloeden.  
Kitten moeten deze juist voor het aanbrengen van de laatste conserveringslaag 
worden aangebracht en uitsluitend met de laatste laag worden overschilderd.  

8.4 Aanbrengen metalliseerlagen 

Vrijkomend stof dient voortijdig te worden verwijderd van de nog te behandelen 
delen. 
Bij ontstaan van onthechting vanaf de ondergrond of delaminatie tussen lagen, 
tijdens welk stadium van de applicatie dan ook, dient de applicatie op die plek direct 
gestopt te worden en dient de betreffende plek gemarkeerd te worden om later 
volgens de reparatiemethode opnieuw behandeld te worden. 
 

8.4.1 Aanbrengen verfsysteem over metalliseerlagen 

Metalliseerlagen kunnen, op grond van esthetische of levensduurverlengende 
aspecten, worden voorzien van een verfsysteem. De eerste laag van het verfsysteem 
moet geschikt zijn voor toepassing op metalliseerlagen. Hiervoor zijn de volgende 
eisen/aanwijzingen opgesteld: 
De eerste laag van het verfsysteem moet aangebracht worden voordat er zich 
corrosieproducten op het aluminium hebben gevormd. Afhankelijk van de 
omgevingscondities moet dit binnen 1 dag gebeuren (de klimatologische 
omstandigheden mogen in de tussenliggende tijd de standaard-eisen niet onder- of 
overschrijden) 
Indien zich corrosieproducten hebben gevormd kan men voor applicatie van de 1e 
laag van het verfsysteem het gehele gespoten oppervlak licht maar egaal aanstralen 
met niet metallisch grit om deze te verwijderen. 
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9 Kwaliteitsborging 

9.1 Uitvoerings- en inspectieplan 

De aannemer moet een uitvoerings- en inspectieplan opstellen waarin alle controle-
activiteiten zijn vermeld en alle tests/inspecties moeten worden aangegeven die 
bijgewoond kunnen worden door de aannemer, de opdrachtgever of een daartoe 
geautoriseerd keuringsbureau. 
Ook activiteiten welke worden uitgevoerd oor eventuele onderaannemers moeten 
worden opgenomen in het uitvoerings- en inspectieplan van de (hoofd)aannemer.  
 

Het uitvoering- en inspectieplan behoeft de acceptatie van de opdrachtgever voordat 
met de werkzaamheden aangevangen kan worden. 
 
De aannemer mag voor het uitvoering- en inspectieplan zijn eigen indeling en 
procedures gebruiken, op voorwaarde dat de in dit hoofdstuk beschreven minimum-
vereisten zijn opgenomen. Als er specifieke documenten van de opdrachtgever 
moeten worden gebruikt, zal dit in de contractdocumenten worden aangegeven. 
 
De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitsborging en 
inspecties zoals in deze specificatie is omschreven. 
 
De aannemer moet de opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen wanneer de 
werkzaamheden uitgevoerd zullen worden en wanneer deze beginnen, zodat de 
opdrachtgever de mogelijkheid heeft het werk te inspecteren. 
 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor het werk te (laten) inspecteren. 
Tijdens deze kwaliteitscontroles zal de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden 
worden getoetst aan de specificaties en de gegevens op door de aannemer ingevulde 
inspectierapporten.  
De werk-/bouwplaats moet daarom voor de opdrachtgever of de door haar 
aangewezen vertegenwoordiger altijd toegankelijk zijn.  
 
Voor elke opvolgende controle-activiteit moet minimaal het volgende worden 
beschreven: 
- Volgnummer; 

- Beschrijving activiteit;  

- Methode en/of norm; 

o een omschrijving van de te gebruiken inspectieapparatuur, ijk- en 

calibreercertificaten alsmede de gebruikte methode ter zekerheidsstelling 

van een juiste kalibratie en functionering van de apparatuur op het 

moment van testen en inspecteren; 

- Acceptatiecriteria; 

- status van de keuringen (Hold-points of Witness points of controle van 

documentatie); 

- betrokken in- en externe partijen (verantwoordelijke namens aannemer, 

opdrachtgever, keuringsbureau en dergelijke); 

- wijze van registreren keuringsresultaat. 
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Het uitvoering- en inspectieplan moet verder minimaal de volgende aspecten 
beschrijven: 
- een planning voor en een omschrijving van de afzonderlijke behandelingen; 

- materiaalcertificatie (productkwaliteitsverklaringen), productkenmerkbladen en 

veiligheidsbladen; 

- een weergave van de reinigingswerkzaamheden en het te gebruiken 

reinigingsmiddel, inclusief schriftelijke goedkeur van het reinigingsmiddel door de 

verffabrikant, alsmede de benodigde apparatuur; 

- een weergave van de applicatiemethode(n), reparatieprocedures, de 

voorbehandelings- en applicatiefaciliteiten en hulpmiddelen met inbegrip van alle 

eventueel te gebruiken materieel; 

- een organisatieschema van bij het werk betrokken personeel tezamen met een 

duidelijke omschrijving van hun verantwoordelijkheden. In het organisatieschema 

moeten de communicatielijnen voor zowel interne als externe communicatie 

aangegeven worden. De nadruk moet liggen op de kwaliteitsborging op de 

werkvloer; 

- Voor werk op locatie een weergave van de te treffen maatregelen ten aanzien van 

het milieu, zoals afscherming, stofafzuigers, afvalverwerking en dergelijke; 

- een weergave van de te treffen maatregelen ten aanzien van het afschermen van 

niet te conserveren onderdelen; 

- een format van de te gebruiken formulieren. 

 
Indien de aannemer om welke reden dan ook af wil wijken van het door de 
opdrachtgever geaccepteerde uitvoering- en inspectieplan, zal dit schriftelijk moeten 
worden aangevraagd, ongeacht de reden waarom afgeweken zou moeten worden. 
Slechts na acceptatie mag een gewijzigde procedure en/of werkwijze worden 
doorgevoerd. 

9.2 Rapportage 

De rapportage moet per locatie of per onderdeel plaatsvinden. De door de aannemer 
opgestelde inspectierapportage moeten voor de opdrachtgever beschikbaar zijn bij 
afnamemomenten en een kopie moet aan de opdrachtgever overhandigd worden. 
Deze documenten zijn onderdeel van het opleveringsdossier bij de oplevering van 
een project. 
Daarnaast moet de aannemer een logboek bijhouden waarin al het aan het contract 
gerelateerde werkzaamheden en inspecties worden bijgehouden. Dit logboek moet 
bij oplevering van de werkzaamheden ter beschikking van de opdrachtgever worden 
gesteld. 
 
De volgende documenten moeten volledig worden ingevuld: 
- het inspectielogboek; 

- de test- en inspectiedocumenten van de opdrachtgever voor zover van 

toepassing. 
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9.3 Te verrichten metingen 

De aard en omvang van de verrichten metingen en uit te voeren beoordelingen en 
testen kunnen per project verschillen. In bijlage 10.1 is een overzicht gegeven van 
testen, beoordelingen en de daarbij behorende normen alsmede goed en afkeur 
criteria. Een aantal van deze beoordelingen en testen zijn aangemerkt als 
“standaard”(S), dat wil zeggen  dat ze altijd moeten worden uitgevoerd ongeacht 
de aard en/of omvang van het conserveringswerk. Een aantal zijn als “optie” (O) 
aangemerkt, dat wil zeggen dat ze voor specifieke conserveringswerken kunnen 
worden ingezet. De opdrachtgever geeft van te voren aan welke van deze optionele 
testen en beoordelingen moeten worden uigevoerd. Indien dit niet het geval zullen 
uitsluitend de als “standaard” gemarkeerde beoordelingen en testen worden 
uitgevoerd. Verder zijn een aantal beoordelingen en testen als “Keuze” (K) 
aangemerkt, dit betekent dat de opdrachtgever een keuze zal moeten maken uit één 
of meerdere beoordelingen of testen. 
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10 Bijlagen 

10.1 Overzicht testen (tabel) 
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* Tenzij anders overeengekomen, c.q. voorgeschreven door de opdrachtgever. 

No. S/O/K Aspect/Test Norm Methode/apparatuur Goed/afkeur Ref. 

1 S Omgevingscondities, luchttemperatuur NEN-EN-ISO 8502-4 Elektronische/alcohol thermometer Minimaal 5°C, maximaal 40°C * 10.2.1 

2 S Omgevingscondities, oppervlakte temperatuur NEN-EN-ISO 8502-4 Elektronische/magneet contact 
thermometer 

Minimaal 5°C, minimaal 3°C boven dauwpunt, 
maximaal 40°C * 

10.2.1 

3 S Omgevingscondities, relatieve luchtvochtigheid NEN-EN-ISO 8502-4 Slinger-psychrometer/Elektronische 
meter 

Maximaal 85% * 10.2.1 

4 S Omgevingscondities, dauwpunt NEN-EN-ISO 8502-4 Dauwpunt tabel/ Elektronische meter n.v.t. 10.2.1 

5 S Oppervlak vrij van olie/vet SSPC-SP1 UV lamp/visueel Vrij van vet en olie 10.2.2 

6 S Oppervlak stofvrij NEN-EN-ISO 8502-3 Tapetest Beter of gelijk aan klasse 2* 10.2.3 

7 O Oppervlak, oplosbare zouten NEN-EN-ISO 8502-6 Brestle test Maximaal 50mg/m * 10.2.4 

8 K Oppervlakte reinheid, droog stralen/handm./mech. NEN-EN-ISO8501-1 of 2 Visueel Overeenkomstig gespecificeerde 
reinheidsgraad  

10.2.5 

9 S Oppervlakte onvolkomenheden in randen, lassen, etc.  NEN-EN-ISO 8501-3 Visueel Radius minimaal 2 mm (EN-ISO 12944-3) * 10.2.6 

10 K Oppervlaktereinheid, Ultra hogedruk waterstalen NACE No. 5/SSPC-SP 12 Visueel NACE VIS 7/SSPC-VIS 4  Overeenkomstig gespecificeerde 
reinheidsgraad  

10.2.7 

11 K Oppervlakte ruwheid NEN-EN-ISO 8503-2 Visueel, ISO surface comparator Overeenkomstig gespecificeerde waarde 10.2.8 

12 S Natte verflaagdikte NEN-EN-ISO 2808 
methode 1A 

Natte laagdikte kam Overeenkomstig gespecificeerde waarde 10.2.9 

13 S Droge verflaagdikte, meetmethode NEN-EN-ISO 2808 
methode 7a/7b7c/7d 

Elektromagnetische 
meter/Wervelstroom meter 

n.v.t. 10.2.10 

14 S Droge verflaagdikte, aantal metingen NEN-ISO 19840 Laagdiktemetingen m.b.v. 
methoden/apparatuur ISO 2808 

> 80% nominale waarde ≤ maximaal 
gespecificeerde waarde, max. 20% metingen 
tussen 80 en 100% nominale waarde. * 

10.2.10 

15 K Doorharding zinksilicaat ASTM D 4752 MEK rub test, 50 double rubs Beter of gelijk aan klasse 4 10.2.11 

16 O Hechting, cross-cut test NEN-EN-ISO 2409 Ruitjesproef Beter of gelijk aan klasse 2 10.2.12 

17 O Hechting, “X” cut test ASTM D 3359A Kruissnede Beter of gelijk aan klasse 3A 10.2.13 

18 O Hechting, Pull-off test NEN-EN-ISO 4624 Verwijderen van een testdolly met 
een hydraulische tester (PAT of 
HATE) 

Minimaal 5 Mpa, geen 100% adhesieve 
breuken tussen conservering en ondergrond en 
individuele lagen ongeacht hechtingswaarde. * 

10.2.13 

19 O Discontinuity (Holiday) Testing of new protective coatings 
on conductive substrates. 

NACE RP 0188 Natte sponstest Oppervlak vrij van pinholes en heilige dagen 10.2.14 

20 O Discontinuity (Holiday) Testing of new protective coatings 
on conductive substrates. 

NACE RP 0188 Hoogspanning pinhole detector Oppervlak vrij van pinholes en heilige dagen. 10.2.15 

21 S Uiterlijk  Visuele inspectie Oppervlak vrij van defecten zoals zakkers, 
spuitstof, kleurverschillen, zware structuur en 
overige oneffenheden. 

10.2.16 

22 S Vakbekwaamheid uitvoerende  NEN-EN-ISO/IEC 17024 Praktische en theoretisch examen 
met goed gevolg afgelegd 

In bezit van geldig certificaat.  10.2.17 

23 O Verkrijting,   NEN-ISO-4828/6 Verwijderen verkrijting m.b.v. tape Beter of gelijk aan klasse 3 10.2.18 

24 O Verkleuring DIN 6174 Meting van kleur/kleurverschil Verschil kleiner dan opgegeven ∆E 10.2.19 
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10.2 Beschrijving testen 

10.2.1 Omgevingscondities 

De instructies van de verffabrikant met betrekking tot de voor de verf benodigde 
atmosferische omstandigheden moeten bij het aanbrengen, het drogen en het uitharden 
van de verf strikt worden opgevolgd. Metingen van de omgevingscondities dienen te 
worden uitgevoerd overeenkomstig NEN-EN-ISO 8502-4. De voor de metingen te 
gebruiken apparatuur moet zijn geijkt volgens de door de fabrikant van de apparatuur 
aangeven methode en frequentie. 
 
Op representatieve plekken van de te behandelen objecten moeten representatieve 
klimatologische metingen worden uitgevoerd (oppervlaktetemperatuur van het object, 
temperatuur en relatieve vochtigheid van de omringende lucht). De meetlocaties moeten 
zijn afgeschermd voor de zon en wind. De metingen moeten evenredig over de periode 
van de werkzaamheden worden verdeeld. Er moeten minimaal drie metingen per dag 
worden uitgevoerd. Bij snel wisselende weersomstandigheden moeten meerdere 
metingen per dag worden uitgevoerd. De metingen moeten in het inspectierapport 
worden vastgelegd.  

10.2.2 Aanwezigheid vet en olie 

De aanwezigheid van vet en/of olie kan worden gecontroleerd met een UV lamp. Met vet 
en olie vervuilde delen geven een wezenlijk andere reflectie dan niet vervuilde delen. De 
aanwezigheid van vet en/of olie kan verder worden vastgesteld door over het oppervlak 
te vegen met en schone witte doek. Verder kan met een spuitflacon een dunne 
waternevel worden aangebracht op het te beoordelen oppervlak. Bij aanwezigheid van 
vet of olie zal het typische “pareleffect” worden waargenomen, het water blijft onder 
invloed van de oppervlaktespanning van het vet/de olie als druppels op het oppervlak 
staan.   

10.2.3 Oppervlak stofvrij 

Controle op de aanwezigheid van stof is van belang omdat stof de benatting en de 
hechting van de ondergrond nadelig kan beïnvloeden. De controle overeenkomstig 
NEN-EN-ISO 8502-3 vindt plaats in de vorm van een zogenaamde tape-test. Door een 
transparante tape op het voorbehandelde oppervlak te plakken en deze vervolgens te 
verwijderen zullen eventueel aanwezige stofdeeltjes aan het plakband kleven. Hiervoor 
wordt een tape van ten minste 25 mm breedte gebruikt met een hechting van ten minste 
190 N per meter. De tape moet worden aangedrukt met een zogenaamde “spring loaded 
roller”. Dit is een roller waarbij via een veer een kracht van 39,2 tot 49,0 N wordt 
uitgeoefend op de tape. Na verwijdering dient de tape op een ondergrond met een 
contrasterende kleur te worden geplakt. De mate van verwijderd stof is maat voor de 
reinheid van het oppervlak. De hoeveelheid verwijderd stof wordt ingedeeld in 5 klassen 
lopend van een klasse 5 (zwaar vervuild) tot een klasse 1 (licht vervuild). Vaststelling 
van de klasse vindt plaats door vergelijking van de tape met figuur 1 uit de norm, zie 
volgende figuur. 
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Figuur 1 uit norm NEN-EN-ISO 8502-3 
 

 
 
 
Daarnaast kan ook een indeling voor wat betreft de aard van de vervuiling worden 
gemaakt. Deze is als volgt: 
 
Klasse Omschrijving 

0 Deeltjes niet zichtbaar bij een vergroting van 10x 
1 Deeltjes zichtbaar tot bij een vergroting van 10x maar niet met blote oog, 

deeltjes < 50 micrometer 
2 Deeltjes net zichtbaar met blote oog, deeltjes tussen 50 en 100 micrometer 
3 Deeltjes duidelijk zichtbaar met blote oog, deeltjes tot 0,5 mm 
4 Deeltjes met een afmeting van 0,5 tot 2,5 mm. 
5 Deeltjes met een afmeting van meer dan 2,5 mm. 

 

10.2.4 Aanwezigheid oplosbare zouten 

Het bepalen van de hoeveelheid oplosbare zouten van een oppervlak met behulp van de 
Brestle test overeenkomstig NEN-EN-ISO 8502-6. 
Benodigdheden: 
- Brestle patches; 
- geleidbaarheid meter, deze jaarlijks controleren aan de hand van testvloeistof van 100 
µS; 

- maatbeker; 
- borstel; 
- magneet; 
- gedemineraliseerd water met een maximale geleidbaarheid van 5 µS/cm; 
- injectiespuitjes met naalden; 
- fles voor afvalwater. 
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De te testen ondergrond droog en van losse delen ontdaan te zijn. Indien er nog losse 
delen op het oppervlak aanwezig zijn wordt de magneet op de ondergrond geplaatst en 
wordt met de borstel rondom de magneet het vuil weggepoetst. Hierna kan de patch op 
de plaats van de magneet worden geplakt. Op verticale oppervlakken moet de patch met 
de punt naar beneden worden geplakt. 

 
 

Voorbeeld patch 1) Haal de patch van de folie 2) Bevestig deze op een 
schone ondergrond 

3) Vul de maatbeker met 15 
ml demiwater en meet de 
waarde in µS/cm van het 
water, 0 meting. 

4) Vul de spuit met 3 ml 
demiwater 

5) Spuit de 3 ml water 
tussen de patch en het 
oppervlak onder een hoek 
van ca. 30°. 
Voorkom luchtinsluiting 

  
6) Pomp het water 2-4 maal 
per minuut, gedurende 5 
minuten, in en uit de patch 

7) Voeg de 3 ml water toe 
aan de 12 ml in de 
maatbeker. 

8) Plaats de probe in de 
maatbeker en lees de 
waarde in µS/cm af, totaal 
meting 
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Opmerkingen 
- de waterkwaliteit moet minimaal voldoen aan klasse 3 volgens EN-ISO 3696, de 
geleidbaarheid van het water mag niet meer dan 5 µS/cm bedragen; 

- hergebruik van de injectiespuit is toegestaan, mits goed gereinigd; 
- het resultaat van de test moet worden gerapporteerd in mg per m². Hiertoe wordt de 
waarde van de totaalmeting verminderd met de waarde van de 0 meting. Deze uitkomst 
in µS/cm wordt vervolgens vermenigvuldigd met een factor 6 voor alle oplosbare 
zouten en met een factor 4 voor een indicatie van de hoeveelheid chloriden.  

 
Rapporteer de volgende gegevens 
- identificatie van het geteste oppervlak (plaatsaanduiding); 
- aard van het oppervlak, gestraald, ongestraald, gereinigd, voorzien van een verflaag, 
etc.; 

- resultaat van de test in mg per m²; 
- datum uitvoering; 
- referentie naar de gehanteerde methode; 
- mogelijke afwijkingen van de procedure (overeengekomen of andere). 

 
Brestle test / 
locatie 

“0”- meting Meetwaarde Na correctie Zoutgehalte Opm 

  µs  µs  µs  mg/m²  
  µs  µs  µs  mg/m²  
  µs  µs  µs  mg/m²  
  µs  µs  µs  mg/m²  
Opmerkingen: 
1)  

10.2.5 Oppervlakte reinheid NEN-EN-ISO 8501-1 

Deze norm beschrijft de roestgraden en reinheidsgraden van onbedekt staal en van staal 
na volledige verwijdering van eerdere deklagen. In deze norm zijn kleurenfoto's 
opgenomen van de uitgangsondergronden van diverse staalplaten, alsmede de foto's van 
het eindresultaat nadat de ondergrond is behandeld. 
De beoordeling van uitgevoerde voorbehandelingen vindt plaats aan de hand van de 
omschrijvingen, waarbij de getoonde foto's als hulpmiddel dienen. 

10.2.6 Gestandaardiseerde uitgangsondergronden 

Als uitgangsondergronden worden vier soorten stalen ondergronden in de NEN-EN-ISO 
8501 onderscheiden, namelijk de klassen A t/m D: 
 
Klasse A: staaloppervlak dat grotendeels is bedekt met vastzittende walshuid en 

nauwelijks of geen roest; 
Klasse B: staaloppervlak dat begint te roesten en waarvan de walshuid begint af 

te bladderen; 
Klasse C: staaloppervlak waarvan de walshuid door roesten heeft losgelaten of 

waarvan de walshuid kan worden afgeschraapt, maar waarop met het blote 
oog slechts geringe putvorming zichtbaar is; 

Klasse D: staaloppervlak waarvan de walshuid door roesten heeft losgelaten en 
waarop met het blote oog overal putvorming zichtbaar is. 
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Voorgenoemde omschrijvingen betreffen nieuwe stalen ondergronden. In het geval van 
onderhoudsschilderwerken kan er sprake zijn van gedeeltelijk intacte beschermsystemen 
met lichte schade aan het conserveringsysteem tot ernstige corrosievorming met 
zichtbare inpitting.  
De hiervoor als karakteristiek geldende ondergronden staan afgebeeld in NEN-EN-ISO 
8501-2.  
Bij plaatselijk voorbehandelen wordt aan de standaard de letter P toegevoegd. 

10.2.7 Volledig handmatig/mechanisch ontroesten 

De norm NEN-EN-ISO 8501 geeft een duidelijke omschrijving van de standaards bij 
handmatig of mechanisch ontroesten. De norm spreekt over twee categorieën. 
 
St 2 Zorgvuldig reinigen 
Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en 
vuil, alsmede van loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen.  
 
St 3 Zeer zorgvuldig reinigen 
Als onder St 2, maar het oppervlak moet veel zorgvuldiger worden behandeld om een 
metaalglans te verkrijgen op de metaalondergrond. 

10.2.8 Volledig pneumatisch of werpstralen 

De norm NEN-EN-ISO 8501 geeft een duidelijke omschrijving van de standaards bij het 
voorbehandelen door middel van pneumatisch- of werpstralen met ronde en/of kantige 
straalmiddelen. De norm spreekt over vier categorieën. Deze zijn als volgt omschreven. 
 
Sa 1 Licht stralen 
Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en 
vuil, alsmede van loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen.  
 
Sa 2 Zorgvuldig stralen 
Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en 
vuil, alsmede van het grootste deel van walshuid, roest, verflagen en vreemde 
materialen.  
Eventueel nog aanwezige verontreinigingen moeten stevig vastzitten. 
 
Sa 2½ Zeer zorgvuldig stralen 
Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en 
vuil, alsmede van walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen.  
Eventueel nog aanwezige verontreinigingen mogen slechts als lichte verkleuringen in de 
vorm van vlekken of strepen zichtbaar zijn. 
 
Sa 3 Stralen tot zilverblank 
Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en 
vuil, alsmede van walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen.  
Het oppervlak moet een gelijkmatige metaalkleur hebben. 
 
Toelichting 
Onder het begrip "vreemde materialen" kunnen ook in water oplosbare zouten en 
lasresten vallen. Deze kunnen niet geheel van het oppervlak worden verwijderd door 
droogstralen, handmatig/machinaal reinigen of vlamstralen. Eventueel kan natstralen 
worden toegepast. Walshuid, roest of verflagen worden in deze norm als "loszittend" 
beschouwt, als deze met een stomp plamuurmes kunnen worden verwijderd. 
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10.2.9 Oppervlakte reinheid NEN-EN-ISO 8501-2 

Deze norm omschrijft de reinheidgraden van eerder geschilderde staaloppervlakken 
waarvan de verflaag plaatselijk is verwijderd. De norm NEN-EN-ISO 8501-2 is speciaal 
bedoeld voor het specificeren en controleren van reinheidsgraden op ondergronden die 
zijn voorzien van een verfsysteem en die plaatselijk worden behandeld. Deze norm is een 
afgeleide van de norm NEN-EN-ISO 8501-1 en werkt volgens hetzelfde principe.  
De representatieve voorbeelden die in de vorm van foto's worden gegeven, zijn 
karakteristiek voor oppervlakken voor en na de plaatselijke voorbehandeling alvorens een 
nieuw verflaag wordt aangebracht (vergroting tussen de vijf en de zes keer). 
 
De reinheidsgraderingen zijn overeenkomstig de norm NEN-EN-ISO 8501-1 (met 
uitzondering van graad Sa1), maar worden voorafgegaan door een aanvullende 
aanduiding: 

 
- Reinheidsgraad voor plaatselijk stralen:    P Sa x ; 
- Reinheidsgraad voor plaatselijk handmatig/machinaal ontroesten: P St x ; 
- Reinheidsgraad voor plaatselijk machinaal schuren:   P Ma x . 
 
Vóór het stralen moeten eventueel aanwezige dikke roestlagen worden afgebikt. Olie, vet 
en vuil, voor zover waarneembaar, moeten eveneens worden verwijderd. 

10.2.10 Oppervlakte onvolkomenheden 

De beoordeling van constructieve onvolkomenheden vindt visueel plaats aan de hand van 
EN-ISO 12944 deel 3. Het oppervlak zal worden beoordeeld op de aanwezigheid van: 
 
- Scherpe randen (radius <2 mm) 

- Dubbelingen 

- Was 

- Walsfouten 

- Bramen 

- Ruwe lassen  

10.2.11 Oppervlaktereinheid, Ultra hogedruk waterstalen 

Bij de norm SSPC SP12 /NACE nr. 5 wordt ten aanzien van het hogedruk waterreinigen 
onderscheid gemaakt in de navolgende klassen: 
 
- Low pressure water cleaning < 345 bar (5000 psi); 
- High pressure water cleaning > 345 bar (5000 psi) < 690 bar (10000 psi); 
- High pressure water Jetting >690 bar (10000 psi) < 1725 bar (25000 psi); 
- Ultra high water Jetting >1725 bar (25000 psi). 
 
Ten aanzien van de reinheidsgradaties worden de navolgende klassen gespecificeerd; 
 
Term Description of surface: 

WJ-1  
Clean to Bare 
Substrate. 

A WJ-1 surface shall be cleaned to a finish which, when viewed without 
magnification, is free of all visible rust, dirt, previous coatings, mill scale, 
and foreign matter. Discoloration of the surface may be present.  

WJ-2  
Very Thorough or 
Substantial 

A WJ-2 surface shall be cleaned to a matte (dull, mottled) finish which, 
when viewed without magnification, is free of all visible oil, grease, dirt, 
and rust except for randomly dispersed stains of rust, tightly adherent thin 
coatings, and other tightly adherent foreign matter.  The staining or 



SCON-2007-337-TCE code of practice.doc  

  Blad 37 van 51 

Cleaning tightly adherent matter is limited to a maximum of 5% of the surface.  

WJ-3 
Thorough 
Cleaning 

A WJ-3 surface shall be cleaned to a matte (dull, mottled) finish which, 
when viewed without magnification, is free of all visible oil, grease, dirt, 
and rust except for randomly dispersed stains of rust, tightly adherent thin 
coatings, and other tightly adherent foreign matter.  The staining or 
tightly adherent matter is limited to a maximum of 33% of the surface 

WJ-4 
Light Cleaning 

A WJ-4 surface shall be cleaned to a finish which, when viewed without 
magnification, is free of all visible oil, grease, dirt, dust, loose mill scale, 
loose rust, and loose coating.  Any residual material shall be tightly 
adherent. 

 
Bij de daadwerkelijke beoordeling van behandelde oppervlakken wordt gebruik gemaakt 
van de visuele standaard NACE VIS 7/SSPC-VIS 4. Dit is een visuele standaard in de 
lijn van NEN-EN-ISO 8501. De standaard geeft foto’s van verschillende 
uitgangstoestanden en de visuele toestand na reiniging volgens de bovenstaande 
gradaties.  
 
Er is tevens een gradatie ten aanzien van de niet zichtbare verontreinigingen. 
Term Description of surface: 

NV-1 An NV-1 surface shall be free of detectable levels of soluble contaminants, 
as verified by field or laboratory analysis using reliable, reproducible test 
methods. 

NV-2 

 

An NV-2 surface shall have less than 7 µg/cm² (0.0007 grains/in²) of 
chloride contaminants, less than 10 µg/cm² (0.001 grains /in.²) of soluble 
ferrous ion levels, or less than 17 µg/cm² (0.0017 grains/in.²) of sulfate 
contaminants as verified by field or laboratory analysis using reliable, 
reproducible test methods. 

NV-3 An NV-3 surface shall have less than 50 µg/cm² (0.005 grains/in²) of 
chloride or sulfate contaminants as verified by field or laboratory analysis 
using reliable, reproducible test methods. 

 
In aanvulling op de reinheidsgraden is het ook verstandig om afspraken te maken en vast 
te leggen in welke mate vliegroest wordt geaccepteerd. 
 
Term Description of surface: 

No Flash Rust A steel surface that, when viewed without magnification, exhibits no 
visible flash rust. 

Light (L) 

 

A surface that, when viewed without magnification, exhibits small 
quantities of a yellow-brown rust layer through which the steel substrate 
may be observed.  The rust or discoloration may be evenly distributed or 
present in patches, but it is tightly adherent and not easily removed by 
lightly wiping with a cloth. 
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Moderate (M) 

 

A surface that, when viewed without magnification, exhibits a layer of 
yellow-brown rust that obscures the original steel surface.  The rust layer 
may be evenly distributed or present in patches, but it is reasonably well 
adherent and leaves light marks on a cloth that is lightly wiped over the 
surface. 

Heavy (H) A surface that, when viewed without magnification, exhibits a layer of 
heavy red-brown rust that hides the initial surface condition completely.  
The rust may be evenly distributed or present in patches, but the rust is 
loosely adherent, easily comes off, and leaves significant marks on a cloth 
that is lightly wiped over the surface. 

 

10.2.12 Oppervlakteruwheid 

Voor het bepalen van de oppervlakteruwheid van gestraalde oppervlakken volgens de 
norm NEN-EN-ISO 8503-2 (de visuele beoordeling) gebruik men een vergelijkingsplaat. 
Deze vergelijkingsplaat, een roestvast stalen plaat met vier voorbeelden van oplopende 
ruwheidgraden (segment 1 t/m 4), wordt op de gestraalde ondergrond gelegd waarna 
door visuele vergelijking wordt vastgesteld welke van de vier segmenten overeenkomstig 
de ruwheidsgraad van het gestraalde werk is. 

Bij deze vergelijking mag men zo nodig gebruik maken van een loep die maximaal zeven 
keer vergroot. Afhankelijk van het gebruikte straalmiddel vindt de beoordeling plaats met 
behulp van de vergelijkingsplaat "G" (voor met grit gestraalde ondergronden) dan wel 
plaat "S" (voor met shot gestraalde ondergronden). Als een mengsel van grit en shot 
wordt gebruikt moet vergelijkingsplaat “G” worden gebruikt. 

Met grit gestraald oppervlak 

Segment Nominaal  Tolerantie 

1 25 µm ± 3 µm 

2 60 µm ± 10 µm 

3 100 µm ± 15 µm 

4 150 µm ± 20 µm 

 
Met shot gestraald oppervlak 

Segment Nominaal Tolerantie 

1 25 µm ± 3 µm 

2 40 µm ± 5 µm 

3 70 µm ± 10 µm 

4 100 µm ± 15 µm 

 
Profielbereiken voor met grit (G) en shot (S) gestraald oppervlak 

Beoordeling Komt overeen met: 

“zeer fijn” < segment 1 

“fijn” segment 1 ≥ profiel < segment 2 

“medium” segment 2 ≥ profiel < segment 3 

“grof” segment 3 ≥ profiel < segment 4 

“zeer grof” profiel ≥ segment 4 
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Het is belangrijk om te weten dat de beoordelingen uitsluitend in 1 van de vijf 
genoemde gradaties mag worden gegeven. Verwijzing naar de segmenten, bijvoorbeeld 
“overeenkomstig segment 3” of “tussen segment 3 en 4” mogen dus niet! . 

Het aantal en de plaatsen waar de vergelijkingen dienen te worden uitgevoerd moeten de 
belanghebbende partijen vooraf overeenkomen. 

10.2.13 Nattelaagdiktemetingen 

Het bepalen van de natte verflaag conform ISO 2808, methode 7B gebeurt met behulp 
van een “laagdiktekam”. Een laagdiktekam is voorzien van een aantal tanden. De 
buitenste tanden van de kam vormen een basislijn. De tanden die tussen deze buitenste 
tanden liggen, zijn oplopend korter, waardoor er openingen tussen de tanden en de 
basislijn ontstaan die oplopend groter worden. De afmeting van de diverse openingen kan 
worden afgelezen van de corresponderende schaalverdeling, welke is aangebracht op de 
laagdiktekam. 
 
Direct na het aanbrengen van de verflaag wordt de laagdiktekam in de natte verflaag 
gedrukt. Na verwijdering van de laagdiktekam wordt beoordeeld welke tand nog juist de 
natte verflaag heeft geraakt. De dikte van de natte verflaag ligt nu tussen deze waarde 
en de waarde van de volgende tand, die niet in contact met de verffilm is geweest. 

10.2.14 Droge laagdiktemetingen 

Door de opsteller van de specificatie en/of door de verfleverancier zal nominale en een 
maximale droge verflaagdikte per individuele laag van het conserveringsysteem worden 
voorgeschreven. Iedere aangebrachte verflaag moet na volledige droging met een op een 
vlakke nulplaat geijkte elektromagnetische laagdiktemeter gemeten worden. De 
apparatuur moet voorafgaand aan de uitvoering van de metingen worden gekalibreerd 
met behulp van een zogenaamde nulplaat. De kalibratie en het meetbereik van de taster 
en meter moeten zodanig worden gekozen dat deze overeenkomstig zijn met de te meten 
laagdiktes. De laagdiktemeter dient te beschikken over een geheugenfunctie waarbij de 
gemeten individuele droge laagdiktes met behulp van een computer kunnen worden 
uitgelezen. 
De resultaten van de droge laagdiktemetingen moeten per verflaag in een meetprotocol 
worden vastgelegd. Dit meetprotocol bevat tenminste de volgende gegevens:  
 
- omschrijving constructie(s) en/of onderdeel; 

- omschrijving van gemeten oppervlakken; 

- het gebruikte verftype en betreffende batchnummer(s); 

- resultaten van de metingen in digitale vorm (MS-office compatible);  

- histogram en statistische gegevens van de meetresultaten, tenminste bestaande uit: 

aantal metingen, gemiddelde, standaarddeviatie, minimum- en maximumwaarde, 

aantal onder- en overschrijdingen; 

- gebruikte meetapparatuur;  

- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd; 

- datum van uitvoering en handtekening voor vrijgave van de voor de kwaliteit 

verantwoordelijke persoon. 
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Overeenkomstig de bepalingen van NEN-ISO 19840 zullen correctiewaarden worden 
aanhouden ter compensatie van het verlies van effectieve laagdikte door de 
oppervlakteruwheid. Deze zijn: 
 
- Voor een ruwheid overeenkomstig NEN-EN-ISO 8503-2 gradatie “Fijn”: -/-10 µm 

- Voor een ruwheid overeenkomstig NEN-EN-ISO 8503-2 gradatie “Medium”: -/-25 µm 

- Voor een ruwheid overeenkomstig NEN-EN-ISO 8503-2 gradatie “Grof” : -/-40 µm 

 
Indien de ruwheid van de ondergrond niet bekend is zal een correctiewaarde van 25 
micrometer worden aangehouden. 
 
Het aantal metingen zal worden uitgevoerd overeenkomstig de onderstaande tabel. 
Indien tijdens het uitvoeren van de metingen een waarde wordt gevonden welke niet 
voldoet aan de criteria mag binnen 10 mm van deze meting een nieuwe (herstel)meting 
worden uitgevoerd. Als deze meting voldoet aan de criteria zal deze de voorgaande 
meting vervangen, indien dit niet het geval is zal de oorspronkelijke meting worden 
behouden. Het aantal nieuwe (herstel) metingen is gemaximeerd afhankelijk van het 
aantal normale metingen (zie ook derde kolom van het onderstaand schema). 
 
 
Oppervlak te inspecteren 
deel in m² of m¹: 

Minimum aantal 
metingen 

Maximum aantal herstel 
metingen  

Tot en met 1  5 1 
Vanaf 1 tot en met 3 10 2 
Vanaf 3 tot en met 10 15 3 
Vanaf 10 tot en met 30 20 4 
Vanaf 30 tot en met 100 30 5 
Vanaf 100 Voeg 10 metingen toe voor 

elke 100 m² of m¹ of een 
deel daarvan 

6 

Oppervlakken vanaf 1000 m² of m¹ moeten worden verdeeld in kleinere te inspecteren 
delen 
 
Voor elke individuele laagdiktemeting geld het navolgende: 
 
- Geen van de  metingen mag minder dan 80% van de nominale laagdikte bedragen; 

- Maximaal 20% van de metingen mag zich tussen de 80% en 100% van de nominale 

laagdikte bevinden; 

- Geen van de metingen mag zich boven de gespecificeerde maximale laagdikte 

bevinden.  

 

Indien de verfleverancier nauwere laagdiktetoleranties stelt dan de hierboven vermelde 
grenswaarden, zullen de door de verfleverancier gestelde waarden als goed- en 
afkeurcriteria worden gehanteerd. 
 
Waar de droge laagdikte niet in overeenstemming is met genoemde criteria moet 
correctie plaatsvinden. Te dikke verflagen moeten verwijderd worden en vervolgens 
opnieuw aangebracht. Te dunne verflagen moeten met hetzelfde materiaal op de 
gespecificeerde laagdikte gebracht worden. Het aanpassen van de laagdikte met de 
opvolgende verflaag of verflagen is niet toegestaan. 
 
Ter controle van aangebrachte lagen, kan besloten worden dat destructieve metingen 
worden uitgevoerd met behulp van een "Paint Inspection Gauge". De metingen moeten 
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worden uitgevoerd volgens ISO 2808- Beschadigingen als gevolg van deze metingen 
moeten door de aannemer kosteloos en volgens specificatie worden bijgewerkt. 

10.2.15 Doorharding zinksilicaat ASTM D 4752 

Bij het beoordelen van de mate van doorharding van een Ethyl Silicaat zinkverf door 
middel van de zogenaamde MEK-rub test wordt een representatieve plaats geselecteerd 
waar de test wordt uitgevoerd over een lengte van tenminste 50 mm. Als eerste wordt 
het te testen gedeelte ontdaan van eventueel aanwezig spuitstof, spuitnevel of andere 
aanslag. Vervolgens wordt het oppervlak gereinigd met een met schoon zoet water 
bevochtigde doek. Nadat hierna de droge verflaagdikte van de testplaats is gemeten 
wordt met een met Methyl Ethyl Keton (MEK) verzadigd stukje kaasdoek of iets dergelijks 
over het oppervlak gewreven waarbij een lichte druk wordt uitgeoefend. Over het 
oppervlak wordt 50 maal met het stukje doek heen en weer gewreven over een lengte 
van tenminste 50 mm zonder dat het doek tussentijds van het oppervlak wordt genomen. 
Wanneer vóór het voltooien van de totale cyclus de metalen ondergrond zichtbaar wordt 
zal de test tussentijds worden beëindigd waarbij het aantal malen dat is gewreven tot op 
het moment waarop de metalen ondergrond zichtbaar werd worden genoteerd. 
Als referentie wordt een tweede test in de directe nabijheid van de eerste test op dezelfde 
wijze uitgevoerd, echter zonder dat het doek met MEK wordt verzadigd. Deze testplaats 
wordt beoordeeld op het mogelijke slijtende/polijstende effect van het doek op de 
verflaag. Herhaal de gehele testcyclus op een locatie waar de laagdikte van de verflaag 
het hoogst is. 
De beoordeling van de doorharding van de met MEK beproefde test vind plaats aan de 
hand van de omschrijvingen in de volgende tabel. 
 
Ratin
g 

Doorharding volgens ASTM D 4752 

5 Geen effect zichtbaar, geen verf aanwezig op het doek na 50x wrijven. 
 

4 De verflaag is enigszins gepolijst als gevolg van de test. Een kleine 
hoeveelheid zink is zichtbaar op het doek na 50x wrijven. 

3 Enige aantasting en afname van de verflaag na 50x wrijven. 
 

2 Hoge mate van aantasting en duidelijke afname van de verflaag na 50x 
wrijven. 

1 Zware aantasting van de verflaag na 50x wrijven zonder dat de metalen 
ondergrond zichtbaar is. 

0 De verflaag geheel verwijderd en de ondergrond zichtbaar na 50x of 
minder dan 50x wrijven. 

 

10.2.16 Hechting, cross-cut testen NEN-EN-ISO 2409 

Bij het beoordelen van de hechting van een verflaag op harde ondergronden volgens 
NEN-EN-ISO 2409 worden met behulp van een mes een zestal insnijdingen in de verflaag 
gemaakt tot op de ondergrond. Vervolgens worden nogmaals zes insnijdingen gemaakt 
loodrecht op de eerdere insnijdingen zodat een ruitvormig patroon ontstaat. De 
insnijdingen lopen parallel aan elkaar. Insnijdingen mogen niet nogmaals worden 
ingesneden als deze de eerste keer onvoldoende diep zijn.  
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De insnijdingen worden vervolgens licht geborsteld. De onderlinge afstand en het aantal 
insnijdingen op harde materialen zoals staal is afhankelijk van de laagdikte en bedraagt: 
 
- 1 mm voor verflagen tot en met 60 µm; 
- 2 mm voor verflagen van 61 µm tot en met 120 µm; 
- 3 mm voor verflagen van 121 µm tot en met 250 µm. 
 
De insnijdingen worden gemaakt met behulp van een mes met een snijhoek van 20°-30°. 
Er dient te worden gesneden langs een stalen liniaal of een zogenaamde “klap” liniaal. 
Vervolgens wordt een stuk tape met een lengte van ongeveer 75 mm aangebracht over 
het ingesneden deel van de verflaag en stevig met de vinger aangedrukt. Vervolgens 
wordt de tape op een rustige manier (binnen 0,5 tot 1 seconde), echter binnen 5 minuten 
na het aanbrengen, losgetrokken onder een hoek van ongeveer 60°. De hoeveelheid 
materiaal welke als gevolg hiervan wordt verwijderd is maat voor de hechting van het 
verfsysteem en wordt uitgedrukt in een zogenaamde hechtingsklasse door vergelijking 
met voorbeelden. De tape kan worden bewaard voor vergelijkbaar onderzoek. 
 
Test condities of anders overeengekomen 
- op tenminste 3 locaties moeten testen worden genomen. Als de resultaten niet 
overeenkomen, het verschil is meer dan een klasse, dan de test op 3 andere locaties 
herhalen; 

- herhaal de test zonodig op andere locaties op ieder test oppervlak om zeker te zijn van 
een representatieve opname voor het gehele object; 

- een temperatuur van 23 ± 5°C en een relatieve vochtigheid van 50 ± 5%; 
- de ondergrond moet droog, vetvrij en vrij van verkrijting zijn. Extreme temperaturen of 
relatieve vochtigheid hebben invloed op de hechting van de tape; 

- verwijder de tape binnen 90 ± 30 seconden. 
 
De mate waarin materiaal wordt verwijderd als gevolg van de handeling is maat voor de 
hechting en wordt beoordeeld aan de hand van de volgende tabel. 
 
Klasse Omschrijving Uiterlijk van het 

ingesneden deel na 
uitvoering van de 

test 

0 De randen van de insnijdingen zijn volledig glad, 
geen van de vierkantjes van het ingesneden deel 
is onthecht. 
 

-- 

1 Onthechting van kleine schilfers van de coating 
op de kruisingen van de insnijdingen. Niet meer 
dan 5% van het ingesneden deel vertoont 
onthechting. 

 
 

2 Onthechting langs de insnijdingen en/of op de 
kruisingen van de insnijdingen. Tussen 5% en 
15% van het ingesneden deel vertoont 
onthechting.  

3 Onthechting langs de randen van de 
insnijdingen, deels of volledig in de vorm van 
grote slierten en/of volledige gedeeltelijke 
onthechting van het ingesneden deel. Tussen 
15% en 35% van het ingesneden deel vertoont  
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onthechting. 

4 Onthechting langs de randen van de insnijdingen 
in de vorm van grote slierten en/of volledige of 
gedeeltelijke onthechting van vierkantjes uit het 
ingesneden deel. Tussen 35% en 65% van het 
ingesneden deel vertoont onthechting.  

5 Onthechting groter dan aangegeven bij klasse 4. 
 

-- 

 
Beschadigingen als gevolg van hechtproeven moeten door de aannemer kosteloos en 
volgens specificatie worden bijgewerkt. 

 

Indien het verfsysteem niet aan de gestelde criteria ten aanzien van hechting voldoet 
moet het verfsysteem of moeten de afzonderlijke lagen worden verwijderd. 
Gezien het destructieve karakter van bovenstaande testmethoden zullen deze slechts 
toegepast worden bij gerede twijfel aan de hechting van het aangebrachte systeem. 

10.2.17 Hechting, X cut test volgens ASTM D 3359A 

Deze methode is, in tegenstelling tot de methode ISO 2409, ook geschikt voor de 
beoordeling van lagen met een dikte > 250 micrometer.  
Bij het beoordelen van de hechting van een verflaag volgens ASTM D 3359 methode A 
worden met een mes en een stalen liniaal een tweetal insnijdingen in de verflaag 
gemaakt tot op de ondergrond. Insnijdingen mogen niet nogmaals worden ingesneden als 
deze de eerste keer onvoldoende diep zijn. De beide insnijdingen zijn ± 40 mm lang en 
kruisen elkaar in hun midden onder een hoek van tussen 30 en 45°. Over de insnijdingen 
wordt een tape aangebracht welke stevig wordt vastgedrukt. De tape wordt vervolgens 
met een snelle beweging (niet rukken) verwijderd onder een hoek van ± 180°. 
 
De mate waarin materiaal wordt verwijderd als gevolg van deze handeling is maat voor 
de hechting en wordt beoordeeld aan de hand van de volgende tabel. 
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Klasse Omschrijving Uiterlijk 

5A 

Geen onthechting of verwijdering van materiaal. 
 

 

4A 

Geringe sporen van onthechting langs de 
insnijdingen. 
 

 

3A 

Kartelvormige verwijdering van materiaal langs de 
insnijdingen tot 1,6 mm aan beide zijden. 

 

2A 

Kartelvormige verwijdering van materiaal langs het 
grootste deel van de insnijdingen tot 3,2 mm aan 
beide zijden. 

 

1A 

Verwijdering van de verflaag op het grootste deel 
van “X”-vormige insnijding. 

 

0A 

Verwijdering van materiaal tot buiten de “X”-
vormige insnijding. 
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10.2.18 Hechting, Pull-off test 

Door op het te testen oppervlak een zogenaamde dolly vast te lijmen kan met een 
speciaal hydraulisch trekapparaat een trekkracht op de Dolly wordt uitgeoefend. De 
maximale trekkracht waarbij een breuk optreedt tussen de dolly en het verlijmde 
oppervlak is maat voor de hechting van het verfsysteem. 
Het te testen oppervlak moet voldoende sterkte en stijfheid bezitten om de uit te oefenen 
kracht op te vangen. Bij niet horizontale bevestiging van de dolly moet het trekapparaat 
ondersteund worden om het eigen gewicht van het trekapparaat te compenseren. 
Zijdelingse krachten op de dolly moeten vermeden worden. 
Na zorgvuldig reinigen van het te testen oppervlak worden een aantal zogenaamde 
"dollies" bevestigt met epoxy of acrylaat lijm op het te testen verfsysteem. 
Na uitharding van de lijmlaag wordt de verffilm eventueel rond de testdolly doorgesneden 
(optie) tot op de ondergrond met behulp van bijvoorbeeld een mes of boorkern. 
Met behulp van een hydraulische PAT of HATE meter wordt vervolgens een oplopende 
trekspanning op de testdolly uitgeoefend totdat: 
 
- de testdolly losbreekt van het oppervlak; 
- een voorgeschreven testwaarde is bereikt. 
 
Het gebruik van mechanische testers is niet toegestaan. 
 
Er wordt een beoordeling gegeven van de kracht in N/mm² welke wordt uitgeoefend op 
het moment dat de testdolly als gevolg van de aangebrachte trekspanning wordt gelost 
van de ondergrond. De aard van de breuk wordt eveneens beoordeeld en deze wordt 
uitgedrukt in percentage breukoppervlak met de omschrijving waar de breuk optreedt en 
de beschrijving of het adhesieve en/of cohesieve breuken betreft. Dit zijn respectievelijk 
breuken tussen verflaag en ondergrond en verflagen onderling, of breuken in één der 
verflagen, of combinaties hiervan. Dit aspect van de beoordeling is zeker zo belangrijk als 
de maximale trekspanning.  
Het opvoeren van de trekspanning moet geleidelijk plaatsvinden (± 1 MPa/s) en deze 
moet in ongeveer 100 seconden op de breuk- of testkracht gebracht worden. 
 
Het navolgende dient te worden gerapporteerd (tenzij anders overeengekomen): 
- referentie naar de gehanteerde standaard; 
- test apparatuur, type en merk; 
- plaats en datum waar de test werd uitgevoerd, laboratorium, on site; 
- omgevingscondities gedurende de test; 
- dolly's, aantal, type; 
- ondergrond en voorbehandeling hiervan; 
- verfsysteem, gespecificeerd in verflagen; 
- laagdikte; 
- testresultaat overeenkomstig onderstaand schema/voorbeeld. 
 
Dolly nr. Behaalde 

waarde 
(MPa) 

Omschrijving breukvlak 

1 15 100% adhesief tussen de lijm en de dolly 

2 13 80%  adhesief tussen de lijm en de dolly, 20% cohesief in 
primer X 

Etc.   
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10.2.19 Poriëndetectie laagspanning NACE RP 0188 

Bij het detecteren van poriën in een verflaag met behulp van een zogenaamde spons 
tester wordt het oppervlak van de te testen verflaag met behulp van een taster, voorzien 
van een spons waarin leidingwater is geabsorbeerd, afgetast met een constante snelheid 
van 0,3 m/s. Aan het leidingwater wordt een vooraf bepaald percentage product 
toegevoegd welke de oppervlaktespanning van het water verlaagt. Hierdoor wordt het 
indringvermogen van het water vergroot. Tevens bevordert dit de geleiding van de 
elektrische stroom door het water. 
De metalen ondergrond van de te testen verflaag is via een aardedraad verbonden met 
het testapparaat. Op de aan de taster bevestigde spons wordt een spanning van 90 V 
gezet. Wanneer de taster op een in de verflaag aanwezige porie of andersoortige opening 
in het verfsysteem wordt gehouden, zal een elektrisch circuit ontstaan via de metalen 
ondergrond van de verflaag. Als gevolg hiervan zal het testapparaat door middel van een 
alarm de aanwezigheid van een porie, welke doorloopt tot aan de metalen ondergrond, 
aangeven. 
 
Rapportage tenzij anders overeengekomen: 
- referentie naar de gehanteerde standaard; 
- datum waarop de test heeft plaatsgevonden; 
- object waarop de test werd uitgevoerd; 
- type en merk verfsysteem; 
- laagdikte verfsysteem; 
- testspanning als opgegeven door de verfleverancier; 
- gehanteerde testspanning; 
- plaats en aantal van de gevonden gebreken; 
- aard en oorzaak van de gevonden gebreken; 
- eventuele afwijkingen van de procedure. 
 

10.2.20 Poriëndetectie, hoogspanning NACE RP 0188 

Bij het detecteren van poriën in een verflaag met behulp van een hoogspanning poriën 
detector wordt de oppervlakte van de verflaag met behulp van een taster, voorzien van 
een koperborstel, afgetast met een constante snelheid van 0,3 m/s. Het oppervlak van 
het te testen verfsysteem mag slechts één keer worden afgetast, overlappingen met 
reeds geteste oppervlakken dienen te worden vermeden. 
 
De (metalen) ondergrond van de te testen verflaag wordt via een aarde draad verbonden 
met het testapparaat. Op de aan de taster gemonteerde borstel wordt een hoge 
elektrische spanning aangebracht. De hoogte van deze spanning wordt bepaald aan de 
hand van de minimale voorgeschreven laagdikte van het verfsysteem en het aantal volts 
per micrometer verflaagdikte volgens opgave van de fabrikant van het verfproduct. Als 
vuistgetal wordt doorgaans een waarde van 6 V per micrometer aangehouden. 
Wanneer de borstel op of in de nabijheid van poriën of andersoortige openingen in het 
verfsysteem wordt gebracht zal onder invloed van de hoge spanning een elektrisch circuit 
ontstaan via het onderliggend metaal. Deze is zichtbaar door het overslaan van een vonk 
tussen borstel en ondergrond en hoorbaar via de alarmzoemer van het testapparaat. 
 
De test kan niet worden uitgevoerd op vochtige ondergronden. Om schade aan de verf te 
voorkomen zal deze volledig moeten zijn uitgehard voordat met de detectie kan worden 
begonnen. Bij het ondeskundig uitvoeren van deze testmethode kan blijvende schade aan 
het verfsysteem ontstaan. 
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Rapportage, tenzij anders overeengekomen: 
- referentie naar de gehanteerde standaard; 
- datum waarop de test heeft plaatsgevonden; 
- object waarop de test werd uitgevoerd; 
- type en merk verfsysteem; 
- laagdikte verfsysteem; 
- testspanning als opgegeven door de verfleverancier; 
- gehanteerde testspanning; 
- plaats en aantal van de gevonden gebreken; 
- aard en oorzaak van de gevonden gebreken; 
- eventuele afwijkingen van de procedure. 
 

10.2.21 Verkrijting volgens NEN-EN-ISO 4628/6 

Verkrijting is het proces waarbij het bindmiddel en/of pigmenten worden afgebroken 
onder invloed van UV straling. Als gevolg van dit degradatieproces ontstaat na verloop 
van tijd een poedervormige laag bestaande uit vrijgekomen pigmenten en restanten van 
het bindmiddel. 
Bij de beoordeling van de mate van verkrijting volgens NEN-EN-ISO 4628/6 wordt een 
transparant zelfklevende tape met een breedte van ongeveer 25 mm op de te beoordelen 
ondergrond geplakt. De tape wordt stevig aangedrukt met de vinger en daarna 
verwijderd. De verwijderde tape wordt op een witte dan wel zwarte ondergrond geplaatst, 
afhankelijk van de kleur van de te beoordeling conservering. Het kleurcontrast wordt 
vergeleken met de schaalverdeling in de norm en gewaardeerd in een klasse 0 tot 5. 
 

10.2.22 Verkleuring met behulp van DIN 6174  

Met verkleuring wordt bedoeld de fotochemische aantasting van de conservering onder 
invloed van UV straling. 
Het stellen van eisen met betrekking tot verkleuring is uitsluitend aan de orde als de 
conservering op het object een duidelijke esthetische functie heeft en het verlies van 
deze functie als onacceptabel wordt beschouwd. De kleurvastheid van een product en/of 
systeem kan als producteis worden geformuleerd in de vorm van een gedefinieerde 
prestatie in Florida buitenexpositietest, WOM test of QUV test. De weerstand tegen 
verkleuring kan ook als een prestatie-eis worden geformuleerd via het meten van de 
mate van verkleuring in relatie tot de verstreken tijd. 
De mate van verkleuring van een conserveringsysteem kan worden bepaald door de kleur 
op twee momenten te “meten”, nadat de kleur (in de vorm van een eindlaag) is 
aangebracht en na blootstelling aan de atmosfeer na het verstrijken van een bepaalde 
tijd. Door het verschil tussen de oorspronkelijke kleurmeting en de actuele kleurmetingen 
te berekenen kan een kleurverschil worden gedefinieerd. We noemen dit een ∆E (Delta E) 
waarde. De meting van de kleur wordt uitgevoerd volgens de CIE lab methode. Het CIE 
lab systeem kent drie assen, nl: 

 
- L: beschrijving van de helderheid (0-zwart, 100-wit) 
- a: beschrijving van de kleur op de Rood-Groen as (‘-’ -Groen, ‘+’ -Rood) 
- b: beschrijving van de kleur op de Blauw-Geel as (‘-’ -Blauw, ‘+’ -Geel) 
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Het verschil in de L, a en b waarden tussen twee metingen wordt uitgedrukt in een 
zogenaamde ∆E waarde. De kleur kan worden gemeten met een kleurmeter zoals 
bijvoorbeeld een Hunterlab miniscan of een vergelijkbaar apparaat.   
 
Omdat bij het maken van een kleur volgens een kleurenstandaard (bijvoorbeeld RAL) al 
een kleurverschil ontstaat zal de kleur van de conservering, zoals daadwerkelijk 
aangebracht op het object, als referentie worden gebruikt. Er zullen meerdere metingen 
moeten worden uitgevoerd op een aantal vooraf gedefinieerde plaatsen. Er dienen 
uitsluitend plaatsen als referentie te worden gebruikt die in het normale gebruik van het 
object zichtbaar zijn. Eventueel aanwezige verkrijting en vervuiling dient voor het nemen 
van een kleurmeting te worden verwijderd met water en een emulgerend 
reinigingsmiddel. De “nul” metingen en de verkleuringsmetingen moeten met hetzelfde 
(type) meetapparaat worden uitgevoerd. 

De te hanteren ∆E waarde (toegestaan kleurverschil) is afhankelijk van de keuze, 
beleving en expositietijd van de betreffende kleur. De beleving van een kleur (en 
kleurverschil) is gevoelsmatig en in hoge mate subjectief, een ∆E waarde is slechts een 
getal en geeft niet werkelijk aan wat de toe te laten mate van verkleuring is.  

De beslissing over de te hanteren ∆E waarde dient dan ook bij voorkeur te worden 
gemaakt aan de hand van verschilmetingen tussen een monster van de referentiekleur 
(oorspronkelijke kleur) en de via één van de eerder genoemde testen gedegradeerde 
(verkleurde) kleur welke nog juist als (visueel) acceptabel wordt beschouwd door de 
gebruiker(s) van het object. 
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10.2.23 Eisen metalliseerlagen 

Thermisch gespoten deklagen dienen visueel een goed uiterlijk te hebben zonder blisters, 
dunne plaatsen, blaren of losse deeltjes (loose particles). 

Laagdiktes moeten gemeten worden met een standaard elektromagnetische 
laagdiktemeter. De laagdikte dient overeen te komen met de bepalingen van NEN-ISO 
19840.  

Een correcte werking van de apparatuur van iedere afzonderlijke operator dient voor 
aanvang van iedere shift aangetoond te worden.  Dit geld tevens telkens nadat de instellingen 
van de apparatuur gewijzigd zijn. 

 

Bij thermisch gespoten deklagen moeten hechtproeven uitgevoerd worden door middel van 

Pull-off testen conform ISO 4624. De minimaal vereiste waarde is 5 MPa (zie ook 10.2.15). 
 

10.2.24 Persoonscertificering 

Conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door aantoonbaar 

gecertificeerd personeel. Deze certificatie moet door de opdrachtgever zijn erkend. 

 

Dit betekent: 

1. Het "Examenreglement certificatie van vakbekwaamheid" volgens 

NEN-EN ISO/IEC 17024 is van toepassing. 

2. Daarnaast is het "Deelreglement Metaalconserveren" van toepassing. In dit reglement 

zijn eisen vastgelegd met betrekking tot het examen en voorwaarden voor geldigheid 

van de certificaten van de bekwaamheden in overeenstemming met de "Deelreglement 

Metaalconservering"-profielen "Straler-1", "Constructieschilder", "Spuiter-1", "Straler-

2" en "Spuiter-2". 

3. Minimaal 75% van de metaalconserveerders op elke locatie waar werkzaamheden 

worden uitgevoerd moet in het bezit zijn van het "persoonscertificaat" in 

overeenstemming met het "Deelreglement Metaalconservering". De overige 25% 

moeten hun werkzaamheden uitvoeren onder verantwoording van een gecertificeerde 

"metaalconserveerder". 

 

10.2.25 Eisen vakbekwaamheid aanbrengen metalliseerlagen 

Tot de datum dat er geaccrediteerde vakbekwaamheidcertificaten zijn voor operators van 
thermisch gespoten deklagen dient men middels overhandiging van CV’s van de 
betrokken medewerkers de vakbekwaamheid aan te tonen.  

Medewerkers betrokken bij thermisch gespoten deklagen moeten aantoonbaar een zelfde 

type constructie van vergelijkbare complexiteit onder dezelfde condities (hal of bouwplaats), 

met het betreffende product en de betreffende techniek uitgevoerd hebben. 
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10.3 Definities en afkortingen 

10.3.1 Definities 

In deze specificatie zijn de volgende definities van toepassing:  
 

Benatting Het (laten) aanhechten of de mate van 
aanhechting van een verflaag op een 
voorgaande verflaag of op een ondergrond. 
Deze hechting vind plaats onder invloed van de 
zogenaamde “Van der Waals krachten”  

Dubbelingen Een fout in het oppervlak welke ontstaat bij het 
walsen van het staal. Hierbij wordt een 
laminaat van reeds gestold staal in het 
oppervlak gedrukt tijdens het walsen. Dit 
laminaat heeft onvoldoende hechting met het 
overige materiaal en wordt vaak pas zichtbaar 
na het stralen. 

Hold-point Een stap in de kwaliteitscontroleproces waarbij 
het proces pas verder gaat nadat formele 
acceptatie of acceptatie van de betreffende 
stap heeft plaatsgevonden. Hold-point wordt 
soms ook in het Nederlands als een “stop punt” 
aangeduid  

Macro-expositie Het (macro)klimaat waaraan het totale object 
wordt blootgesteld. Dit wordt gedefinieerd aan 
de hand van de ligging en/of de aard (binnen 
of buitenexpositie) van het object. De definitie 
vindt plaats aan de hand van ISO 12944 en is 
verdeeld in verschillende klassen. 

Metalliseren Het via een spuitproces aanbrengen van en 
metaallaag op een ondergrond. Het metaal 
wordt daartoe verhit, vloeibaar gemaakt en 
door middel van een onder druk vrijkomend 
gas naar het oppervlak getransporteerd. 
Verhitting kan plaatsvinden met behulp van 
een gasvlam (acetyleen) door middel van een 
elektrische vlamboog of in de vorm van een 
plasmaproces 

Momentaan-waarde De momentane belasting op een constructie is 
de belasting die op een bepaald moment 
vrijwel zeker op een constructie aanwezig is. 
Het gaat hier om een veranderlijke belasting. 

Bevoegd gezag De betreffende, gezaghebbende controlerende 
(overheids)instantie. 

 



SCON-2007-337-TCE code of practice.doc  

  Blad 51 van 51 

10.3.2 Afkortingen 

In deze specificatie zijn de volgende afkortingen van toepassing: 
 

DFT Dry film thickness (droge laagdikte) 
LEL Lower explosion limit (onderste explosiegrens) 
MAC Maximaal aanvaardbare concentratie 
WVO Wet verontreiniging oppervlaktewater 
AMvB Algemene maatregel van bestuur 
ISO Internationals Standard Organisation 
ASTM American Society for Testing and Materials 
NEN Nederlandse Norm 
NACE National Association of Corrosion Engineers 
SSPC Steel Structure Painting Council  
DIN Deutsches Institut für Normung 
IEC International Electrotechnical Commission 

 

 

 

 


