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Til produsenter av mørtler

MØRTLER - REVIDERTE STANDARDER
Standardene NS-EN 998-1 og 998-2 fra 2016 er høsten 2017 blitt harmoniserte ved at de er
publisert i Official Journal of the European Union (OJEU). Tidligere utgaver av standardene
fra 2010 er trukket tilbake med en overgangstid frem til august 2018. En harmonisert standard
tilsier at produkter som er produsert i overensstemmelse med denne standarden, skal være CE
merket samt at produsenten må ha på plass den dokumentasjon som kreves i den forbindelse.
For alle produsenter som er sertifisert eller ønsker å bli sertifisert iht. NS-EN 998-1 eller 2,
vil Kontrollrådet fra og med 01.01.2018 gjennomføre sine revisjoner opp mot kravene i 2016utgavene av NS-EN 998-1 eller 2.
Når det gjelder de tekniske klasser som foreligger eller de terskelnivåer som kreves for
enkelte egenskaper innen begge standarder, så er det IKKE gjort noen endringer.
Følgende endringer er gjennomført fra 2010 til 2016 utgaven av NS-EN 998-1 eller 2:
 Den nye byggevareforordningen CPR (Construction Product Regulation) og de
begreper som omfattes av denne, er tatt inn.
 Nytt punkt 5.4.2.2 i NS-EN 998-2:2016.
 I standarden NS-EN 998-1:2016 er punktene 5.2 og 5.3 redigert om slik at fersk
mørtel nå omtales før herdnet mørtel.
 Ny note er tatt inn under tillegg C i NS-EN 998-2:2016. Omfatter mørtelens
skjærkapasitet.
 Punktet om attestasjon og verifikasjon av konstant ytelse (AVCP) er revidert iht.
kravene i CPR.
 Nye tillegg som gir veiledning om frekvensen på testing av de relevante egenskaper
som er deklarerte for den enkelte mørtel:
o Tillegg B i NS-EN 998-1:2016
o Tillegg D i NS-EN 998-2:2016
 Tillegg ZA revidert og tilpasset kravene i byggevareforordningen. I tillegg ZA
beskrives de egenskaper som er relevante å deklarere, samt kravet til attestasjon og
verifikasjon av konstant ytelse (AVCP).
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