
Bijgaande tabel geeft inzicht over de eisen die gesteld mogen 
worden aan het oppervlak van kalkzandsteen-,  metselwerk- en 
cellenbetonconstructies. Deze gegevens zijn ook opgenomen in 
de Stabu Standaard en maken vaak, maar niet altijd, onderdeel uit 
van een bestek. 

Niet opgenomen zijn de geoorloofde afwijkingen t.o.v. het te lood 
staan van de wanden. Hiervoor dient te worden geraadpleegd: 
NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen. 
Steenachtige draagconstructies.

Oppervlaktebeoordelingscriteria

De betere lijmbedrijven herkent u aan 
dit logo. 
VKL lijmbedrijven nemen hun vakmanschap 
serieus. Zij worden door VKL op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen o.m. op het 
gebied van regelgeving, duurzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid.
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              Oppervlaktebeoordelingscriteria

Criteria Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7

Toepassing Metselwerk met
mortel, schoon
metselwerk, waar-
aan hoge visuele 
eisen worden 
gesteld.

Metselwerk met
mortel, naderhand
afgewerkt metsel- 
werk, waaraan hoge 
eisen worden gesteld 
in verband met 
latere afwerkingen, 
zoals stukadoors-
werk.

Metselwerk met
mortel, schoon
metselwerk, waaraan
normale visuele eisen 
worden gesteld.

Metselwerk met
mortel, vuil metsel- 
werk, waaraan 
geen visuele eisen 
worden gesteld.

Gelijmd metselwerk
van blokken/
elementen dat 
naderhand wordt 
afgewerkt met een 
pleistersysteem
tot max. 3 mm dikte.

Gelijmd metselwerk
van blokken/
elementen dat 
naderhand wordt 
afgewerkt met een 
pleistersysteem
v.a. 3 mm dikte.

Gelijmd metsel-
werk van velling-
blokken, die niet 
worden afgewerkt
(schoon werk).

Stootvoegen (t.o.v. 
de voorgeschreven
voegbreedte

Toegestane afwijking
ten hoogste +/- 2 mm

Geen eisen Toegestane afwijking
ten hoogste +/- 3 mm

Geen eisen Geen eisen Geen eisen Toegestane 
afwijking ten 
hoogste +/- 1 mm

Lintvoegen (t.o.v. 
de voorgeschreven
voegbreedte)

Toegestane afwijking
ten hoogste 2 mm/m

Geen eisen Toegestane afwijking 
ten hoogste 3 mm/m

Geen eisen Geen eisen Geen eisen Toegestane 
afwijking ten 
hoogste +/- 1 mm

Lintvoegen
(lengterichting;
gemeten over de
bovenkant steen/
blok/elementen)

Over een lengte van
2 m is de toegestane
afwijking t.o.v. een
rechte lijn 2 mm/m
met een maximum
van 8 mm

Geen eisen Over een lengte van
2 m is de toegestane 
afwijking t.o.v. een 
rechte lijn 3 mm/m 
met een maximum 
van 9 mm

Geen eisen Geen eisen Geen eisen Toegestane 
afwijking 2 mm/m

Vlakheid; maximaal 
toelaatbare maat-
afwijking in mm 
bij een onderlinge 
afstand tussen de 
meetpunten van:

1 m 3 3 3 4 2 4 2

4 m 8 9 9 10 - - -

10 m 12 12 15 15 - - -

15 m 13 15 20 20 - - -


