
BIJLAGE E
NORMEN VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN EN
VOORBEHANDELING
Iemand die een verflaag of een metallieke deklaag moet kiezen, denkt in eer-
ste instantie aan het uiterlijk van het product, het doel van het product en de
levensduur (binnen/buiten gebruik, mate van slijtage). Maar bij de keuze en
het aanbrengen van de deklaag spelen veel meer dingen een rol:

- Bij het maken van het ontwerp moet al rekening gehouden worden met de
deklaag 

- Bij het plaatsen van een orders moeten de specificaties voor de deklaag
goed aangegeven worden

- Bij het uitvoeren van de voorbehandeling en het aanbrengen van deklagen
moet rekening gehouden worden met de eigenschappen van het te bedek-
ken materiaal, de deklaag en de omstandigheden die heersen op het
moment van aanbrengen

- De voorbehandelings- en bedekkingsystemen moeten op een juiste manier
geproduceerd zijn

- De kwaliteit van een voorbehandelings- of bedekkingsysteem moet getest
worden

- En ook de kwaliteit van de aangebrachte deklaag moet getest worden
- En mocht er dan toch iets mis zijn gegaan, dan moet er een oplossing

gezocht worden voor het conflict.

In dit proces is normalisatie niet direct zichtbaar. De eindgebruiker komt
immers zelden rechtstreeks in aanraking met de normen. Toch speelt normali-
satie een belangrijke rol. 

- De kwaliteit en de samenstelling van het product worden door de producent
aangegeven in specificaties. Die specificaties zijn gebaseerd op normen met
eisen waaraan de deklaag moet voldoen. 

- De manier van aanbrengen staat in de gebruiksaanwijzing van het product.
Maar voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn algemene richtlijnen
opgesteld om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.

- De deklaag wordt door de producent getest bij de ontwikkeling van het sys-
teem, maar ook in de praktijk nadat de deklaag aangebracht is. Bij conflic-
ten over de kwaliteit van de aangebrachte laag wordt soms een aanvullende
keuring verlangd. De kwaliteit van deklagen wordt getoetst volgens procedu-
res die in normen zijn vastgelegd.

- Het gebruik van normen maakt het bovendien mogelijk om verschillende
typen bedekkingen te vergelijken.

- Tot slot vormen normen ook de basis voor de opleiding van applicateurs en
inspecteurs.

Normen zijn het resultaat van een onderhandelingsproces, waarbij de algeme-
ne stand van de techniek en algemene eisen aan veiligheid en kwaliteit voor
een product richtinggevend zijn. Verder is het van belang dat nieuwe ontwik-
kelingen een kans kunnen krijgen. Een fabrikant of applicateur heeft de ruimte
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voor eigen specificaties of applicatiemethoden, zolang men zich houdt aan de
functionele eisen die vastgelegd zijn in de norm.
Normen hebben van zichzelf geen juridische status. Dat is pas het geval wan-
neer ze gekoppeld zijn aan een wet (bijvoorbeeld het bouwbesluit), wanneer
door twee of meer partijen overeengekomen wordt dat de norm gebruikt moet
worden (in een bestelling / offerteaanvraag), of wanneer in de specificaties van
een product naar een norm verwezen wordt. 

E 1.1 DE ONTWIKKELING VAN NORMEN VOOR OPPERVLAKTEBEDEKKINGEN

De handel in grondstoffen voor metallieke deklagen en bedekte producten is
van oudsher levendig. Daarnaast zijn de omstandigheden bij onze handels-
partners vergelijkbaar met de onze, waardoor de normen van deze landen
over het algemeen ook geschikt waren voor Nederland. Voor metallieke dekla-
gen werd daarom veel gebruik gemaakt van normen die hun ontstaan in ande-
re landen hebben, met name Duitsland, Engeland en de VS. Voor enkele speci-
fiek Nederlandse producten en toepassingen zijn aparte Nederlandse normen
ontwikkeld.

Met de ontwikkeling van Europese wetten en regels, is ook een Europees nor-
malisatieproces op gang gekomen. Sinds 1980 zijn onder de regie van het
Europese normalisatie instituut (CEN) veel nationale normen vervangen door
Europese normen. Deze normen zijn vaak gebaseerd op de oorspronkelijke
normen van de lidstaten. Lidstaten zijn verplicht de Europese normen over te
nemen en de nationale normen in te trekken. Dit betekent dat veel nationale
normen inmiddels vervangen zijn door Europese normen. In de praktijk is dit
niet altijd duidelijk en wordt toch nog regelmatig volgens Duitse en Engelse
normen gewerkt, terwijl er inmiddels een Europese equivalent beschikbaar is.

Naast het Europese circuit bestaat er een internationaal normalisatie circuit
(ISO), waarin ook Amerika, Afrika, Australië, Azië, en Rusland vertegenwoor-
digd zijn. Nederland is niet verplicht ISO normen over te nemen. Waar moge-
lijk werken CEN en ISO samen. 

E 1.2 NEDERLANDSE NORMCOMMISSIES VOOR OPPERVLAKTEBEDEKKINGEN

Normen worden opgesteld door commissies waarin experts uit de branche
deelnemen. Internationale normen (Europese / ISO) worden opgesteld door
technische commissies (TC). 
Als de commissie maar aan één norm werkt is er geen verdere onderverdeling
nodig. Als er veel normen binnen het aandachtsgebied van de technische
commissie vallen, zoals bij oppervlaktebehandelingen het geval is, dan wor-
den aparte subcommissies (SC) en werkgroepen (WG) opgericht om het werk
te verdelen. Het werk van de Europese en internationale commissies wordt
gevolgd door Nederlandse normcommissies (NC). Nederlandse normcommis-
sies kunnen ook aanvullende nationale normen en richtlijnen opstellen als
daar behoefte aan is. Nederland kent drie normcommissies en twee subcom-
missies voor oppervlaktebedekkingen:
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- 310035 ‘verfwaren’. Deze commissie richt zich voornamelijk op normen
voor het testen van geverfde oppervlakten en testen van de bestanddelen. Zij
volgt het werk van CEN/TC 139 ‘Paints and varnishes’ en ISO/TC 35 ‘Paints
and varnishes’.

- 31003510 ‘Bindmiddelen’. De commissie is een subcommissie van 310035.
De commissie ontwikkelt normen met eisen aan testmethoden voor bind-
middelen voor verf. Zij volgt het werk van CEN/TC 139 ‘Paints and varnis-
hes’ (mbt. bindmiddelen) en ISO/TC 35/SC 10 ‘Test methods for binders for
paints and varnishes’.

- 31003512 ‘Voorbehandeling staal voor verven’. De commissie is een sub-
commissie van 310035. Deze commissie heeft als aandachtsveld het opstel-
len van normen voor het voorbehandelen van metalen oppervlakken voordat
ze van een organische of metallieke deklaag voorzien worden. Zij volgt het
werk van CEN/TC 139 ‘Paints and varnishes’ (mbt. voorbehandeling) en
ISO/TC 35/SC 12 ‘Preparation of steel substrates before application of paints
and related products’ en SC 14 ‘Protective paint systems for steel structures’.

- 310042 ‘Thermisch verzinken’. De commissie richt zich op thermisch ver-
zinken en aanverwante processen, zoals sherardiseren. Aan de orde komt de
samenstelling van de deklaag, eisen aan het proces van aanbrengen, en test-
methoden voor thermisch zinklagen, voor zover een aanpassing ten aanzien
van de algemene testmethoden voor metallieke deklagen nodig is. De com-
missie kijkt ook naar ontwikkelingen op het gebied van voorbehandelen en
nabehandelen, voor zover dat van belang is voor de kwaliteit van een ther-
misch verzinkte laag. Momenteel wordt door de commissie gewerkt aan de
herziening van de Nederlandse praktijkrichtlijn voor duplexsystemen. De
commissie volgt het werk van CEN/TC 262/SC 1/WG 2 ‘Hot-dip galvanized
coatings’, CEN/TC 262/SC 1/WG 6 ‘Mechanical coatings’, CEN/TC SC1/WG
7 ‘Sherardizing’ en ISO/TC 107/SC 4 ‘Hot dip coatings’.

- 310107 ‘Metallieke deklagen’. Deze commissie bestrijkt een breed werkveld
dat alle niet-organische oppervlaktebedekkingen omvat behalve thermisch
verzinken. Het aandachtgebied omvat anodiseren, galvaniseren, fosfateren,
maar ook emailleren. De commissie behandelt zowel normen met specifica-
ties van de deklagen, als normen voor het testen van de aangebrachte lagen.
De commissie volgt het werk van CEN/TC 132/WG 15 ‘Aluminium anodisa-
tion’, CEN/TC 240 ‘Thermal spraying and thermally sprayed coatings’,
CEN/TC 262 ‘Protection of metallic materials against corrosion’, ISO/TC
79/SC2 ‘Anodized aluminium’, en ISO/TC 107 ‘Metallic and other inorganic
coatings’.

In figuur E1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende normalisatie-
instituten en de commissies die betrokken zijn bij het opstellen van normen
voor oppervlaktebedekkingen en voorbehandeling.

De samenstelling van normcommissies is een afspiegeling van de markt. Leden
kunnen zijn: producenten, gebruikers, onderzoeksinstanties, de Overheid,
brancheverenigingen (VOM), en andere belangengroepen. De experts leveren
de inhoud van de norm. 
De organisatie van de diverse commissies is in handen van normalisatie-insti-
tuten. De medewerkers van de normalisatie-instituten begeleiden het proces en
de redactionele aspecten van een norm. 
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Deelname aan een normcommissie gebeurt op vrijwillige basis, waarbij de
leden een bijdrage betalen voor de werkzaamheden van het normalisatie-insti-
tuut. Internationale technische commissies hebben vaak een aparte financie-
ringsstructuur voor administratieve werkzaamheden, maar ook hier is deelna-
me op vrijwillige basis.

E 1.3 SOORTEN NORMEN VOOR METALLIEKE DEKLAGEN

Normen onderverdeeld worden op basis van hun inhoud. Uit het overzicht
van de werkvelden wordt al duidelijk dat er een breed scala aan normen voor
metallieke deklagen bestaat. Hieronder worden ze nog eens op een rijtje
gezet. Bij elk type norm is aangegeven wat het toepassingsgebied van de norm
is.

- Algemene normen voor oppervlaktebedekkingen: terminologienormen
- Normen met methoden voor het testen van voorbehandeling en oppervlakte-

bedekkingen (slijtvastheid, krasvastheid, corrosievastheid, en dergelijke). De
normen zijn van belang voor de producenten van verven en andere syste-
men voor oppervlaktebedekkingen. Verder zijn de normen van belang als
richtlijn voor laboratoria die kwaliteitsanalyses uitvoeren.

- Normen voor het uitvoeren van voorbehandeling en aanbrengen van dekla-
gen. Deze worden vooral gebruikt door degene die de voorbehandeling doet
of de deklaag aanbrengt. Voor opdrachtgevers en ontwerpers kan de norm

985

Figuur E1. Normalisatie instituten en normcommissies betrokken bij normalisatie voor 
oppervlakte- behandelingen



van belang zijn om na te gaan of een bepaalde deklaag aangebracht kan
worden op een bepaald product (in verband met de grootte, de vorm, of
andere eigenschappen die medebepalend zijn of een bepaald procédé toe-
pasbaar is, of door het proces beïnvloed kunnen worden).

- Normen met betrekking tot de samenstelling van het voorbehandelingsmid-
del of de deklaag. Bijvoorbeeld de hoeveelheid oplosmiddelen of de
gebruikte metaallegering. Dergelijke normen dienen om de kwaliteit van een
deklaag te garanderen, maar ook om bijvoorbeeld het gebruik van schadelij-
ke stoffen tegen te gaan. De normen zijn van belang voor de producenten
van voorbehandelingsmiddelen en deklaagsystemen. Ze zijn van belang
voor applicateurs omdat de manier van aanbrengen afhangt van de samen-
stelling van het systeem. Tot slot kunnen ze van belang zijn voor de gebrui-
kers van het bedekte materiaal, wanneer de samenstelling van de deklaag
beperkingen oplegt aan het gebruik.

- Normen voor de kwaliteit van de voorbehandeling of de oppervlakte bedek-
king. Bijvoorbeeld de mate van krasvastheid. Deze normen zijn van belang
voor producenten van voorbehandelings- en bedekkingssystemen, maar ook
voor de applicateurs. Daarnaast zijn ze natuurlijk voor de gebruikers van de
bedekte materialen van belang. Ten eerste om na te gaan of de gekozen
bedekking geschikt is voor het gebruik van het bedekte product. Maar ook
om achteraf op terug te kunnen vallen als een bedekking niet de verwachte
kwaliteit heeft.

- Normen voor het te bedekken object. Bijvoorbeeld normen voor de scherpte
van de hoeken in een te bedekken object. De vorm van een object en even-
tuele koppelingen tussen losse onderdelen zijn van invloed op de keuze die
men heeft ten aanzien van het type deklaag.

De keuze voor een deklaag en een voor behandeling is afhankelijk van de
wensen van de gebruiker en de eigenschappen van de deklaag. De norm voor
de juiste deklaag op een product bestaat niet. Het is altijd een keuzeproces
waarbij afstemming tussen gebruiker en leverancier van groot belang is. De
normen dienen daarbij als houvast. Daarnaast geven zij bij een conflict over
de geleverde kwaliteit de mogelijkheid om na te gaan of de gemaakte keuze
de juiste was, of dat de kwaliteit van de gekozen deklaag onvoldoende was.

E 1.4 TYPEN NORMEN

Normen kunnen ook onderverdeeld worden naar hun afkomst:

- Nationale normen ontwikkeld door nationale normcommissies. De norm
wordt aangeduid met de afkorting van het betreffende land, bijvoorbeeld:
NEN (Nederland), DIN (Duitsland), BS (Engeland), ASTM (VS).

- Europese normen ontwikkeld door technische commissies van (CEN). Elk bij
CEN aangesloten land is verplicht deze normen over te nemen. De overge-
nomen normen worden aangeduid met de afkorting van het land, gevolgd
door EN. In Nederland is dit dus NEN-EN

- Internationale normen ontwikkeld door technische commissies van (ISO). Bij
ISO aangesloten landen zijn niet verplicht om de normen over te nemen.
Indien een norm overgenomen wordt, wordt de norm aangeduid met de
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afkorting van het land gevolgd door ISO. In Nederland is dit dus NEN-ISO.
Het kan voorkomen dat een ISO-norm wel overgenomen is in Engeland,
maar niet in Nederland. Dit hangt af van de beslissing van de nationale
normcommissie. Niet overgenomen ISO normen zijn wel verkrijgbaar. 

- Normen ontwikkeld door technische commissies van CEN en ISO samen. Bij
CEN aangesloten landen zijn verplicht deze normen over te nemen. De
overgenomen normen worden aangeduid met de afkorting van het land,
gevolgd door EN-ISO. In Nederland is dit dus NEN-EN-ISO

Een technische commissie of een normcommissie kan besluiten dat een onder-
werp nog niet rijp is voor normalisatie of dat een norm een toelichting behoeft.
Al naar gelang de reden en de status van het betreffende onderwerp, kan de
commissie besluiten een voornorm (ENV – Europa / NVN - Nederland), techni-
cal report (TR) of een praktijk richtlijn (NPR in Nederland) op te stellen. 
Verder bestaat sinds kort in Nederland de mogelijkheid om een Nederlandse
technische afspraak (NTA) op te stellen. Dat gebeurt wanneer een onderdeel
van de norm al uitwerkt is, maar over andere delen nog veel discussie bestaat,
of wanneer een deel van de partijen het eens kan worden maar de rest (nog)
niet.

E 1.5 NORMALISATIEPROCES

Het proces omvat 3 commentaarrondes (waarvan één extern, waarbij de
experts gevraagd wordt hun achterban te laten reageren op het ontwerp).
Daarnaast wordt het voornemen om een norm voor een bepaald onderwerp
op te stellen, door het normalisatie-instituut bekend gemaakt. De ontwerpen
worden naar de normalisatie-instituten in de aangesloten landen gezonden. De
nationale normalisatie-instituten leggen de ontwerpteksten voor aan de experts
in de nationale normcommissies. De procedures van CEN en ISO zijn geschei-
den. Wanneer zij besluiten samen een norm te ontwikkelen, kan gebruik
gemaakt worden van een parallelle procedure. Daarnaast bestaat de mogelijk-
heid dat een reeds gepubliceerde ISO-norm Europees overgenomen wordt.
Nationale normen worden opgesteld in Nederlandse normcommissies. De pro-
cedure die doorlopen wordt is vergelijkbaar met de internationale procedure.
Alleen worden voor nationale normen geen buitenlandse experts geraad-
pleegd, tenzij er aparte afspraken gemaakt zijn. De internationale procedure is
schematisch weergegeven in figuur E2.

De gemiddelde tijd voor het opstellen van een internationale norm is 5 jaar.
Dat lijkt lang. Maar het is van belang dat er voldoende tijd is voor de branche
om te reageren op een ontwerp en het commentaar terug te koppelen. Alleen
dan wordt de norm gedragen door de branche. Na invoering van de norm
wordt elke vijf jaar bekeken of de norm aangepast moet worden.
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E 1.6 NADERE INFORMATIE

In de bijlage bij dit hoofdstuk vindt u een overzicht van normen voor opper-
vlakte bedekking en voorbehandeling, die op het moment van opstellen van
dit Vademecum in Nederland van kracht zijn. Delen van een serie normen die
nog in de ontwerpfase zijn, zijn niet opgenomen.

Deelcatalogus ‘Niet-organische deklagen’
Voor ontwerpnormen op het terrein van metallieke deklagen en voorbehande-
ling, alsmede voor Duitse, Britse, Amerikaanse en niet in Nederland overgeno-
men ISO normen voor dit werkveld, kunt u de NEN- deelcatalogus ‘Niet-orga-
nische oppervlakte behandelingen’ raadplegen. Daarnaast is voorzien in een
korte samenvatting van de Nederlandse normen in dit werkveld. De catalogus
is uitgebracht in januari 2000 en bevat een overzicht van normen voor:

- Algemeen: Algemeen; Apparatuur
- Voorbehandeling: Algemeen; Ontvetten; Stralen; Beitsen – fosfateren;

Chromateren
- Oppervlaktebehandeling
- Metallieke deklagen: Algemeen; Galvanotechniek; Sherardiseren; Thermisch

verzinken; Thermisch spuiten; Anodiseren; Email
- Test- en keuringsmethoden voorbehandeling: Algemeen; Voorbehandeling,

ontvetten, beitsen; Stralen, straalmiddelen; Chromateren, fosfateren
- Test- en keuringsmethoden deklaag: Algemeen; Galvanotechniek;

Sherardiseren; Thermisch verzinken; Thermisch spuiten; Anodiseren; Email;
Lak

Het bestelnummer van de catalogus is SPE 90600.

Algemene catalogus en NEN-website
Wilt u een up to date overzicht van de normen die van kracht zijn op het
moment dat u dit leest, kunt u de algemene catalogus of de NEN website raad-
plegen. 

Vragen over specifieke normen of normalisatiewerk
Indien u vragen heeft over een specifieke norm of normserie, kunt u vragen
naar de afdeling klantenservice van het NEN. Voor het normcommissiewerk
kunt u vragen naar Mw. A.J. van der Kolk (31003512, 310042, 310107) of
Mw. W. Stikvoort (310035) van de afdeling Chemie.
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Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Bezoekadres: Vlinderweg 6, Delft
Tel: 015-2690390; fax: 015-2690271; email: info@nni.nl.
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Figuur E2. Het internationale normalisatie proces.



Bijlage: Overzicht Nederlandse normen voor oppervlakte bedekking en voor-
behandeling

Het overzicht bevat normen voor oppervlaktebedekking en voorbehandeling,
die op het moment van opstellen van dit Vademecum in Nederland van kracht
zijn. Delen van een serie normen die nog in de ontwerp fase zijn, zijn niet
opgenomen. De taal van uitgifte van Europese en internationale normen is
Engels. Indien er een Nederlandse vertaling beschikbaar is, is dit aangegeven
in de kolom taal. Woordenlijsten bevatten termen in het Engels en Frans en
voor Europese normen ook in het Duits. Puur Nederlandse normen worden
uitgegeven in het Nederlands, tenzij anders aangeven in de kolom taal.
De normen zijn numeriek gesorteerd naar herkomst. De prijzen van de nor-
men kunt u nazoeken op de NEN website (www.nen.nl, optie: normshop) of
navragen bij de afdeling klantenservice.
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