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Normen Antenne Schrijn -en Glaswerk 
 
 

Wanneer er voor glaswerk een geharmoniseerde productnorm bestaat in verband met de 

Bouwproductenverordening (BPV), dan is men verplicht deze geharmoniseerde productnorm te 

gebruiken voor het aantonen van conformiteit aan de eisen van de BPV.  In onderstaand document 

vind je een overzicht terug van de geharmoniseerde productnormen voor glaswerk in verband met 

de BPV met een link naar de NBN website  en/of de WTCB website indien deze beschikbaar zijn. 

Norm  Scope Links 
NBN EN 572-9:2005 
Glas voor gebouwen - 
Basisproducten van natronkalkglas 
 

Basisproducten van natronkalkglas voor gebruik 
in gebouwen 

 

NBN EN 1036-2:2008 
Glas voor gebouwen - Verzilverde 
floatglazen spiegels voor 
binnengebruik 
 

Verzilverde floatglazen ‘vlakke’ spiegels voor 
binnengebruik in gebouwen 

 

NBN EN 1051-2:2007 
Glas voor gebouwen - Glazen 
stenen en glazen tegels 
 

Glazen stenen en tegels (Deze norm is niet van 
toepassing op panelen met glastegels of 
glasstenen.)  

NBN EN 1096-4:2018 
Glas voor gebouwen – Gecoat glas 
 

Gecoat glas voor gebruik in gebouwen 

 

NBN EN 1279-5:2018  
Glas voor gebouwen – Isolerende 
beglazing - productnorm 

Isolerende beglazing voor gebruik in gebouwen 
 
 
 

 

NBN EN 1748-1-2:2005 
Glas voor gebouwen - Bijzondere 
basisproducten – Borosilicaatglas- 
Productnorm 
 

Borosilicaatglas voor gebruik in gebouwen 

 

NBN EN 1748-2-2:2005 
Glas voor gebouwen - Bijzondere 
basisproducten – Glaskeramiek - 
Productnorm 
 

Glaskeramiek voor gebruik in gebouwen 

 

NBN EN 1863-2:2004 
Glas voor gebouwen – Thermisch 
versterkt natronkalkglas - 
Productnorm 
 

Thermisch versterkt ‘vlak’ natronkalkglas voor 
gebruik in gebouwen 

 

NBN EN 12150-2:2004 
Glas voor gebouwen - Thermisch 
gehard natronkalkveiligheidsglas - 
Productnorm 
 

Thermisch gehard natronkalkveiligheidsglas voor 
gebruik in gebouwen 

 

NBN EN 12337-2:2004 
Glas voor gebouwen – Chemisch 
versterkt natronkalkglas - 
Productnorm 
 

Chemisch versterkt van plat (vlak) natronkalkglas 
voor gebruik in gebouwen 

 

https://www.nbn.be/shop/en/standard/nbn-en-572-9-2005_12954/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-572-9-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1036-2-2008_16593/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1051-2-2007_37085/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-1051-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1096-4-2018_28314/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-1096-4-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1279-5-2018_40564/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-1279-5-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1748-1-2-2005_33120/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-1748-1-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1748-2-2-2005_16699/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-1748-2-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-1863-2-2004_937/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-1863-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-12150-2-2004_15257/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-12150-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-12337-2-2004_8953/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-12337-2-en/
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NBN EN 13024-2:2004   
Glas voor gebouwen - Thermisch 
gehard borosilicaatveiligheidsglas - 
Productnorm 
 

Thermisch gehard ‘vlak’ 
borosilicaatveiligheidsglas voor gebruik in 
gebouwen 
 

 

NBN EN 14178-2:2005 
Glas voor gebouwen - Basis 
aardalkalisilicaatproducten van glas 
– Deel 2: productnorm 
 

Basis aardalkalisilicaatproducten van glas (float 
glas) voor gebruik in gebouwen 

 

EN 14179-2:2005  
Glas voor gebouwen - 'Heat 
soaked' thermisch gehard 
natronkalk veiligheidsglas – 
Productnorm 
 

'Heat soaked' thermisch gehard natronkalk ‘vlak’ 
veiligheidsglas voor gebruik in gebouwen 
 

 

NBN EN 14321-2:2005  
Glas voor gebouwen - Thermisch 
gehard aardalkalisilicaat 
veiligheidsglas - Productnorm 
 

Thermisch gehard aardalkalisilicaat  
‘vlak’ veiligheidsglas voor gebruik in gebouwen 

 

NBN EN 14449 (+AC:2005) 
Glas voor gebouwen - Gelaagd glas 
en gelaagd veiligheidsglas - 
Overeenkomstigheidsbeoordeling - 
Productnorm 
 

Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas voor 
gebruik in gebouwen 

 

 

https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-13024-2-2004_14040/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-13024-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-14178-2-2005_18702/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14178-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-14179-2-2005_35450/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14179-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-14321-2-2005_17087/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14321-2-en/
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-en-14449-2005_28024/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14449-en/

