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Productcertificaat voor vulstof voor 
toepassing in beton en mortel 

 
BRL 1804 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL 1804 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een 
interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.  
 
Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 
van toepassing. 
 
In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 1804 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven.  
De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL. 
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1 5.3 Eisen te stellen aan 
de procescontrole 

Tabel 5.1  

“Controle op de 

producteigenschappen” 

 

Is verlaging van de frequenties van beproevingen uit 
tabel 5.1 toegestaan zoals geregeld in artikel 5.4.2. 

Productcontrole generieke eisen (tabel 5.2)? 

Verlaging is toegestaan: 

De onderzoeksfrequentie op producteigenschappen (zijn 

gerelateerd aan specifiek oppervlak) mag synchroon 
lopen met de frequentie voor de beproeving voor 

maalfijnheid (voor keuzes zie tabel 5.1 BRL 1804). 

 

15-04-2020 

2 Tabel 5.1 Is een alternatieve bepaling voor het vaststellen van 
het specifiek oppervlak toegestaan? 

Alternatieve bepaling is toegestaan: 

Bij vulstoffen wordt het specifiek oppervlak veelal 
gespecificeerd d.m.v. hun Blaine en/of B.E.T. (Brunauer 
Emmett Teller) waarde. I.p.v. het bepalen van de BET-
waarde (zie tabel 5.1) is een berekening van het specifiek 
oppervlak o.b.v. data uit lasergranulometrie in geval van 
duidelijk correlatie ook toegestaan. 

29-10-2020 

 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/brl9313-dd-26-6-20192.pdf/

