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Niveau A  B  C  D  E   F

Glad oppervlak voor 
hoge visuele eisen.

Glad oppervlak voor 
normale visuele eisen.

Egaal oppervlak. Egaal oppervlak. Afgevoegd oppervlak.Afwerkingsniveau:

Bewerkingseisen van 
oppervlak en voegen: 

Toepassingsgebied: 

Voegen gevuld en 
oppervlak volledig gefilmd.
Vrij van bewerkings-
groeven, holle voegen en 
oneffenheden. 

Voegen gevuld,
gefinisht en geschuurd.
Vrij van bewerkings-
groeven, holle voegen en 
oneffenheden.

Voegen gevuld
en gefinisht.
Oneffenheden en 
bewerkingsgroeven ≤1mm 
zijn toegestaan.

Voegen gevuld.
Oneffenheden en 
bewerkingsgroeven ≤ 1mm 
zijn toegestaan.

Voegen gevuld.

Geschikt voor hoog- en 
zijdeglanzende 
verfsystemen en dun 
(vinyl)behang.

Geschikt voor gemat-
teerde verfsystemen 
of dunne en lichtgekleurde
afwerkingen van behang, 
textiel en fijn 
gestructureerde 
afwerking, zoals
(spuit)pleisters met 
korrelgrootte ≤ 1 mm.

Geschikt voor zwaar 
vinylbehang of middelgrof 
gestructureerde 
afwerking, zoals 
glasvezelvlies met grove 
structuur en 
(spuit)pleisters met 
korrelgrootte van
1 t/m 3 mm.

Geschikt voor grof 
gestructureerde afwerking, 
zoals (spuit)pleisters met 
korrelgrootte > 3 mm, 
stucwerk en bouwbehang.

Uitsluitend geschikt 
voor functionele 
toepassing.

Geschikt voor tegelwerk, 
betimmeringen,
stucwerk, tijdelijke 
constructies e.d.

nvt

Vlakheidstoleranties 
in mm bij een 
onderlinge afstand 
tussen de 
meetpunten van:

0,4 m < 1 < 1 < 1,5 < 2 nvt nvt

 1 m 1,5 2 4 5 5 5

 2 m 2 3 4 6 6 6

 0,4 m 2  3  4  4  4  4 

Vlakheidstoleranties 
van een hoek in mm 
bij een onderlinge 
afstand tussen de 
meetpunten van:

Niet afgevoegd oppervlak. 
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Toelichting
Niveau A: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans  

 op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag  

 geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij strijklicht niet te vermijden.

Niveau B: Normale kwaliteit, waarbij kans op aftekening van de voegen en het doorschijnen van

 bevestigingsmiddelen aanwezig is.

Visuele beoordeling

Tijdens de beoordeling mag het te controleren 

oppervlak niet door strijklicht, afkomstig van direct 

zon- en/of kunstlicht, worden aangelicht.

Proefvlak

Bij niveau A en B is het raadzaam vooraf een 

proefvlak te benoemen als referentie voor het 

overeengekomen resultaat.


