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4. Lijst van vermelde documenten
4.1

Normen/normatieve documenten:

Verwijzing:

Vervangen door:

Omschrijving

Publicatiedatum
01-04-1999

EN 637

Plastic piping systems – glass-reinforced plastic
components – determi nation of constituents and their
contents using the gravi metric method.

EN 1120

Plastic piping systems - Glass-reinforced thermosetting
01-03-1996
plastics pipes and fittings – Determination of the
resistance to chemical attack from the inside of a section in
a deflected condition.

EN 1226

Plastic piping systems - Glass-reinforced thermosetting
plastics pipes – Test method to prove the resistance to
initial ring.

EN 45001

NEN-EN-ISO/IEC
17025:2000 nl

01-03-1996

Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en 2000-04-01
kalibratielaboratoria

EN 45004

General criteria for the operation of bodies performing
inspections.

01-03-1995

EN 45011

General requirements for bodies operating product
certification systems.

01-02-1998

NEN 5331

Verf. Bepaling van het stadium "stofdroog"
(Ballotiniproef).

01-01-1969

NEN 7037

Buizen van met glasvezelversterkte thermoharde
kunststoffen voor buitenriolering. Eisen en
beproevingsmethoden.

01-09-1981
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Verwijzing:

Vervangen door:

Omschrijving

Ontwerp
NEN 7081

Buizen en hulpstukken van met glasvezelversterkte
thermoharde kunststoffen. Trekvaste mofspieverbindingen met rubberdichtingselementen voor
ondergrondse leidingen. – Eisen en
beproevings methoden.

BRL-2013

Rubberringen voor verbindingen in leidingen voor het
transport van drinkwater- en afvalwaterleidingen.

Publicatiedatum
01-01-1983

01-04-1994

ISO/DP 7509.2

ISO 7509:2000 en

Plastics piping systems;Glass-reinforced thermosetting
2000 06-01
plastics (GRP) pipes;Determination of time to failure under
sustained internal pressure

ISO/DP 8403
ingetrokken

NEN-EN-ISO
10289:2001

Methoden voor corrosieproeven van metallieke en andere
niet-organische deklagen op metallieke
ondergronden;Indeling van proefstukken en vervaardigde
artikelen die aan corrosieproeven worden onderworpen

ISO/DP 8533

ISO/8533

Glass fibre reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
and fittings - Cemented socket and spigot joints Performance requirements and test method.

ISO/DS 8639

ISO 8639:2000 en

Glasvezel versterkte thermohardende kunststof (GVK)
buizen en hulpstukken;Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van flexibele verbindingen

2000-03-15

ISO/DTR
10465-1

ISO/TR 104651:1993 en

Underground installation of flexible glass reinforced
thermosetting resin (GRP) pipes. Part 1: Installation
procedures.

1993-07-22

ADTM D 2105

Standard Test Method for Longitudinal Tensile Properties
of "Fiberglass" (Glass-fiber-reinforced thermosetting-resin)
Pipe and Tube.

01-01-1997

ASTM D 2992

Standard Practice for obtaining hydrostatic or pressure
design basis for "Fiberglass" (Glass-fiber-reinforced
thermosetting-resin) Pipe and Fitting

01-01-1996

2001-02-01
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