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Addendum 1 van EN 1423 corrigeert de originele versie op een aantal punten.
Naast de verschillende correcties voegt het addendum ook twee nieuwe bijlagen aan het originele document toe. Bijlage
H geeft een alternatieve methode voor de beoordeling van het percentage glasparels met gebreken. De methode die
beschreven wordt in bijlage D van de originele norm blijft echter de referentiemethode. De alternatieve methode maakt
het mogelijk de analyse te automatiseren door gebruik te maken van computerondersteunde
beeldverwerkingstechnieken. Indien deze methode wordt gebruikt, dienen de verschillende beproevingstoestellen
regelmatig te worden gekalibreerd aan de hand van een referentiemonster.
De tweede bijlage is de bijlage ZA. Door de toevoeging van bijlage ZA krijgt EN 1423 de status van geharmoniseerde
norm en wordt voor de betrokken producten CE-markering verplicht. Bijlage ZA geeft aan voor welke kenmerken de
leverancier een bepaalde prestatie moet opgeven. Dit kan een verklaarde waarde zijn, de aanduiding van een klasse uit
de norm of gewoon de aanduiding “conform / niet conform” voor de kenmerken waarvoor enkel dit onderscheid wordt
gemaakt.
Voor nastrooimaterialen geldt attesteringsniveau 1. Dit betekent dat bepaalde onderdelen van het
conformiteitsonderzoek door een daarvoor aangemelde instantie moeten worden uitgevoerd. In tabel ZA.3 worden de
verschillende uit te voeren onderdelen van het conformiteitsonderzoek beschreven en wordt aangegeven wie welke taak
moet uitvoeren.
Voor producten die onder attesteringsniveau 1 vallen, moet de betrokken aangemelde instantie een certificaat afleveren.
De leverancier van het product dient daarenboven voor zijn product een conformiteitsverklaring op te stellen. Beide
documenten moeten voor de gebruiker beschikbaar zijn in de taal van de lidstaat waar het product zal worden gebruikt.
Bijlage ZA vermeldt welke informatie minimaal in het certificaat en in de conformiteitsverklaring moet staan.
Vooraleer het product op de markt komt, moet het CE-gemarkeerd worden. Dit kan door de in de norm vermelde
aanduidingen over te nemen op de verpakking van het product of op meegeleverde documenten.
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Deze samenvatting kan in geen geval de norm vervangen. Voor volledige info moet steeds de norm zelf geraadpleegd worden
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