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Sammanfattning
I notatet beskrivs hållbarhetsprovning enligt VÄG 94 samt redovisas erfarenheter

från 1995 och 1996 års produkter och provningar vid VTI. I VÄG 94 specificerat

åldringskrav diskuteras speciellt, mot bakgrund av hitintills erhållna erfarenheter

och resultat.

De i hållbarhetsprovningen ingående provningsmetoderna har reviderats och

uppdaterats varvid motsvarande föreslagna metoder enligt CEN TC 226

beaktats. De reviderade metoderna ingår som bilagor i notatet.

Under 1995 provades 19 extruderade massor och 10 spraymassor med avse-

ende på hållbarhet och verifiering enligt VÄG 94. För 1996 var motsvarande antal

13 respektive 19 massor.

Av de 10 undersökta spraymassaprodukterna från 1995 års provningssäsong

klarade ingen fullständig hållbarhetsprovning enligt VÄG 94. För 1996 års pro-

dukter var andelen godkända produkter 26%. Försämrade egenskaper till följd av

åldring (artificiell åldring 1000 timmar i vädersimulator enligt provnings-

programmet i VÄG 94) var för flertalet produkter anledningen till att produkten ej

kunde godtas.

Åldringskravet för spraymassaprodukter togs av ovan nämnd anledning upp till

diskussion under hösten 1996, vid ett av Vägverket arrangerat seminarium. Ett

antal justeringar av aktuell metodik och/eller krav togs fram. Dessa alternativ

undersöks nu vid VTI inom 1996-1998 års Vägverksprojekt.
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1 Orientering
På svenska vägar används idag i huvudsak termoplastmassa av varierande slag.

Vägmarkeringsfärg används i mycket begränsad omfattning, dock ofta på flygfält.

Termoplastisk vägmarkeringsmassa förekommer som extruderad massa re-

spektive spraymassa. Extruderad massa läggs maskinellt eller manuellt, varvid

markeringens bredd och tjocklek regleras av en spaltöppning. Spraymassan

sprutas ut på Vägen i tunna skikt.

Vägmarkeringsfärg är lösningsmedel- eller vattenbaserad. Den bör vara

snabbtorkande, vilket varit ett problem för vattenbaserad färg. För Vägverkets del

har lösningsmedelsbaserad vägmarkeringsfärg använts på det lågtrafikerade Väg-

nätet. Med start 1988 började Vägverket emellertid ersätta vägmarkeringsfärg med

spraymassa. Satsningen kom till främst av miljötekniska skäl (färgen innehåller

som regel cirka 50% lösningsmedel). Spraymassa är dyrare men mer hållbar än

färg och anses (liksom den extruderade termoplastmassan) inte ha någon skadlig

inverkan på miljön.

Hållbarhet är en Viktig egenskap för markeringen på vägen, där den utsätts för

mekanisk påverkan av olika slag samt miljöpåverkan i form av UV-ljus, varie-

rande temperatur och regn. Under 1980-talet startade ett samarbetsprojekt mellan

Vägverket och VTI rörande termoplastmassors hållbarhet, för utveckling av labo-

ratoriemetodik, provningsprogram och kravspecifikationer för dessa material. Ar-

betet har dokumenterats i en rad publikationer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Från och med 1988 års upphandling av extruderade termoplastmassaprodukter

inom Vägverket krävdes att laboratorieprovning genomförts vid VTI med god-

tagbart resultat. Även stickprovskontroll i anslutning till utläggningsarbetet inför-

des samma år för kvalitetsuppföljning av upphandlade extruderade massor.

För spraymassa infördes kvalitetsuppföljning från och med 1991 års prov.

(Provläggning med spraymassa, med uppföljande laboratorieprovning vid VTI,

hade pågått i Vägverkets regi från 1987-1992).

Specifikationer och krav infördes i VÄG 94 för både extruderad termoplast-
massa och spraymassa. Laboratorieprovningför verifiering av att vägmarkerings-

massan uppfyller kraven enligt VÄG 94 krävs för alla produkter. Provningen ska

utföras vid ackrediterat organ, och provningsintyget får inte vara äldre än ett år.

VTI är enligt VÄG 94 ett av Vägverket godkänt provningsorgan, och sedan okto-

ber 1996 ackrediterat bl. a. för provning av vägmarkeringsmaterial enligt VÄG 94.

I notatet beskrivs hållbarhetsprovning enligt VÄG 94 samt redovisas erfaren-

heter från 1995 och 1996 års produkter och provningar vid VTI. I VÄG 94 speci-

ficerat åldringskrav diskuteras mot bakgrund av hitintills erhållna erfarenheter och
resultat.

De i hållbarhetsprovningen ingående provningsmetoderna har reviderats och

uppdaterats , varvid motsvarande föreslagna metoder enligt CEN TC 226

beaktats. De reviderade metoderna ingår som bilagor i notatet.
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2 Hållbarhet enligt VÄG 94
I VÄG 94 avsnitt 9 Vägmarkeringar behandlas vägmarkeringar av termoplastisk

massa och färg, med krav på egenskaper, utförande och material. Hållbarhetskrav

för termoplastisk massa beskrivs i avsnitt 9.5 tabell 9.5-1. Följande delar ingår:

0 Värmebehandling (VVMB 503)

0 Stämpelbelastningsvärde (VVMB 586)

0 Trögerslitage (VVMB 587)

0 Vidhäftning (VVMB 502)

0 Reflektans, Y-faktor enligt CIE, (VVMB 80)

0 Äldring i vädersimulator (ISO 4892)

De aktuella kraven framgår av tabell 1.

    

Tabell 1 Hållbarhetskravför termoplastisk massa enligt

VAG 94 tabell 9.5-1

Material Trögerslitage Stämpel- Åldrings- Vidhäftning

belastnings- beständighet mot underlag

värde '

(9) (S) (9) (N/mmzl

Spraymassa 5 3 5 - 120 5 1 2 1,3

Extruderad massa 5 5 5 - 45 5 4 _>_ 1,3

      

För fullständig hållbarhetsprovning enligt VÄG 94 åtgår cirka 8 kg prov. Typ

av material samt rekommenderad appliceringstemperatur anges av tillverkaren.

Fullständig provning beräknas ta minst två månader. Aktuell offert för prov-

ningens genomförande vid VTI framgår av bilaga 1.

Provningsmetoder och kravspecifikationer har, som inledningsvis nämnts,

tagits fram inom samarbetsprojekt mellan Vägverket och VTI. De i VÄG 94

aktuella VV-metoderna gavs ut 1993 och har efterhand behövt revideras. Till

grund för detta ligger bl. a. en CEN TC 226 ringanalys (genomförd under 1994

och 1995) samt fördjupade jämförande studier vid BASt (Bundesanstalt für

Strassenwesen) och VTI (8). Inom föreliggande projektarbete reviderade metod-

beskrivningar framgår av bilagorna 2-5.

2.1 Värmebehandling (värmestabilitetstest)

Vid utläggning av termoplastisk vägmarkeringsmassa uppvärms massan till lämp-

lig av produkttillverkaren rekommenderad appliceringstemperatur. Även maximal

uppvärmningstemperatur anges av tillverkaren. Maximal uppvärmningstid anges

emellertid som regel inte. Uppvärmningstiden varierar från några timmar till flera

dygn och kan avsevärt förändra termoplastmassans egenskaper. Detta har

konstaterats bland annat i undersökningar utförda vid VTI under perioden 1986-

1988 (2, 3).
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Mot bakgrund av dessa undersökningar liksom erfarenheter i fält infördes vär-

mebehandling i VÄG 94, som del i hållbarhetsprovningen, men hade i praktiken

ingått redan från och med 1992 års prövningar. Värmebehandlingens inverkan vid

hållbarhetsprovning enligt VÄG 94 har därefter följts upp. Införandet anses ha

medverkat till bättre värmestabilitet hos idag förekommande produkter på mark-

naden (8). Med värmestabilitetstest garanteras att termoplastmassaprodukten tål

uppvärmning vid appliceringstemperatur under Viss tid utan att dess egenskaper

med avseende på hållbarhet förändras nämnvärt.

Värmebehandlingstest enligt VÄG 94 innebär uppvärmning av den termoplas-

tiska vägmarkeringsmassan 6 timmar vid appliceringstemperatur. Bestämningar

med avseende på tidigare nämnda parametrar (stämpelbelastningsvärde, tröger-

slitage, vidhäftning och reflektans) utförs därefter på värmebehandlat prov. Även

åldring i vädersimulator utförs på värmebehandlat prov.

Värmebehandlingstest i enlighet med svenskt förfarande har antagits inom

CEN TC 226 WGZ och ingår bland föreslagna metoder i prEN 1871 Road mar-

king materials - Physical properties. Under pågående arbete i WG 2 har metoden

förtydligats och förbättrats i en del avseenden. En utifrån dessa justeringar revi-

derad metodbeskrivning framgår av bilaga 2.

   

<- Omrörarmotor

   /Termometer

 

  

    

 

             

= Temperaturgivare

Glaskärl

Temperatur-
Burk 1 I ---- regulator

Värmemante| -

Prov i

Figur 1 Utrustningför uppvärmning och bestämning av värmestabilitet
enligt VÄG 94
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2.2 Stämpelbelastningsvärde

Stämpelbelastningsvärde enligt VÄG 94 är den tid i sekunder som en cylindrisk

stämpel med basytan 100 mm?- och på vilken kraften Slå åmassan 52,5 kg)

verkar, behöver för att sjunka 10 mm vid en given temperatur. Stämpelbelast-

ningsvardet utgör ett mått på materialets deformationsegenskaper.

Stämpelbelastningsprovning i enlighet med svenskt förfarande har antagits

inom CEN TC 226 WG'Z och ingår bland föreslagna metoder i prEN 1871 Road

mar/(ing materials - Physical properties. Under pågående arbete i WG 2 har

metoden förtydligats i en del avseenden. En utifrån dessa justeringar reviderad

metodbeskrivning framgår av bilaga 3. Metoden .stämmer också Överens med mot-

svarande metod för asfaltmastix (FAS Metod 447-95).
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2.3 Trögerslitage

Slitageegenskaperna hos en termoplastisk vagmarkeringsmassa kan på laboratoriet

bestämmas med hjälp av s. k. Trögerapparat (utvecklad i 'Tyskland omkring 19?0

för att simulera dubbdäcksslitage på asfaltbelaggningar). Utrustning och metodik

har vidareutvecklats vid VTI för termoplastisk vagmarkeringsmassa. (8, 9)

Prövningen utförs på marshallprovkropp som applicerats med markeringsmassa

(3 mm för extruderad massa och 1,5 mm för spraymassa). Slitaget utförs av en

nålpistol som drivs med tryckluft. Prövningen utförs enligt VÄG 94 vid -lOOC

Mängden bortslitet material registreras genom Vägning före och efter provning.

Vid kontroll och kalibrering av Trögerapparaten används referensprovkroppar

med känt resultat. Slagenhetens funktion i utrustningen kan registreras med

hjälp av kraftgivare. Provytans temperatur kan mätas under provningens gång med

hjälp av beröringsfri IR-temperaturgivare (8, 9).

Slitageprovning i Trögerapparat enligt svenskt förfarande har antagits inom

CEN TC '226 WG2 och ingår bland föreslagna metoder i prEN 1871 Road mar-

kz'ng materials - Physical properties. Metoden har där förtydligats i en del avseen-

den. En utifrån dessa justeringar reviderad metodbeskrivning framgår av bilaga 4.

 

Figur 3 T;10'gerc'zpparal*
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2.4 Vidhäftning
Vidhäftningen hos en vägmarkering kan på laboratoriet bestämmas vid t. ex.

vinkelrät provdragning. Den utrustning och metodik som används enligt VÄG 94

överensstämmer med motsvarande för broisoleringsprodukters vidhaftning mot

underlag av betong, stål eller dylikt (enligt BRO 94).

Prövningen utförs på marshallprovkropp som applicerats med markeringsmassa

i aktuell tjocklek (3 mm för extruderad massa och 1,5 mm för spraymassa).

Metoden avser markeringens vidhäftning till underlag av asfaltbetong (ABT 16 /

B 85) eller annat underlag (t ex av betong). Vinkelråt provdragning med drag-

kraftsökningen 200 N/s utförs vid rumstemperatur. Vidhäftningen är den kraft

som åtgår för att brott ska uppstå mellan termoplastisk massa och asfaltbetong.

Även brott i markeringen (kohesionsbrott) samt brott i underlaget (vid höga vid-

häftningsresultat) kan uppstå.

Vidhäftningsprovning enligt svenskt förfarande har ÅKE antagits inom CEN TC

226 WGZ och ingår således inte heller bland föreslagna metoder i prEN 1871

Road marking materials - Physical properties. Aktuell metod för provning enligt

VÄG 94 framgår av bilaga 5.

 

Figur 4 Vidhafiningspravning
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2.5 Reflektans, Y-faktor enligt CIE

l 94 specificeras för vithet. d. synbarhet i dagsljus och i mörker

(vid stationär belysning), med avseende på reflektans (Y-faktor enligt CIE) eller

luminanskoefficient. Beståmningen kan utföras på laboratoriet eller med hjälp av

bärbar utrustning, på den befintliga markeringen på vägen. Prövningen ingår bland

föreslagna pro vningar i prEi 1436 Road mar/ting per-:förrn:men.for road users.

Vid laboratorieprovning för verifikation enligt VÄG 94 används Hagner ljus-

mätare. eller motsvarande, specificerad enligt ISO/CIE 10526 (tex. Minolta

Chroma Meter). Provningen utförs på marshallprovkropp som applicerats med

vägmarkeringsmassa. (Efter reflektansmätningen utförs slitageprovning på samma

provkroppar.)

  

2.6 Äldring i vädersimulator
På vägen kan markeringens yta förändras under inverkan från luftens syre, solljus,
värme och regn. Ytan blir spröd och markeringen krackelerar.

Vägmarkeringens åldring på vägen simuleras enligt VÄG 94 vid artificiell åld-

ring, i överensstämmelse med ISO 4892._ 1000 timmar (med 18 minuter regn

varannan timme och svartstandardtemperatur 4500 i Xenotest- eller Suntestut-

rustning. Åldringen motsvarar cirka två år på vägen.

Ãldringen utförs på marshallprovkroppar som applicerats med markerings-

massa i aktuell tjocklek (3 mm respektive 1,5 mm). Efter åldringen utförs visuell

bedömning av markeringens utseende, reflektansmätning samt slitageprovning i

Trögerapparat. Skillnaden i trögerslitage utgör ett mått på materialets åldringsbe-

ständighet.

Åldringsförfarande enligt svensk metodik (och ISO 4892) har antagits inom

CEN TC 226 WGZ och ingår bland föreslagna metoder i prEN 1871 Road mar-

king materials - Physical properties.

 

 

Figur 5 .1'friglrzarkermg applicerat! pa 1-7>*'zc'a<'s/*2al[pro vkropp ala'ras z'
vädeI-*sirnulalor. nolesl
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3 Erfarenheter från hållbarhetsprovning enligt
VAG 94

Från och med 1988 års upphandling inom Vägverket uppställdes som krav för

(extruderade) termoplastmassaprodukter att laboratorieprovning genomförts vid

VTI med godtagbart resultat. Vidhäftningsprovning och värmebehandling av prov

(6 timmar vid appliceringstemperatur) samt en del modifieringar tillfördes sedan

provningsprogrammet vid olika tillfällen fram till 1994, då kravspecifikationen

fastlades i VÄG 94.
Under åren 1989 till 1992 utfördes provläggning med spraymassa i Vägverkets

regi samt, i anslutning till detta, jämförande laboratorieprovning vid VTI. Ett för-

slag till hållbarhetsprovning och kravspecifikationer för spraymassaprodukter

lades fram 1993. Kravspecifikationer för spraymassa fastlades sedan av Vägverket

i VÄG 94.

Erfarenheterna från hållbarhetsprovning av extruderad massa och spraymassa

från 1995 och 1996 års provningssäsonger har sammanställts i detta avsnitt.

Under 1995 provades 19 extruderade massor och 10 spraymassor med avse-

ende på hållbarhet och verifiering enligt VÄG 94. För 1996var motsvarande antal

13 respektive 19 massor.

För mer än hälften (56%) av de extruderade massorna som inkommit för veri-

fieringsprovning under den aktuella två-årsperiod har provningsintyg med godkänt

resultat kunnat utfärdas. Endast 17% av de insända spraymassaprodukterna har

godkänts. De spraymassaprodukter som godkänts (5 stycken) har inkommit under

senare delen av 1996, från två olika tillverkare.

3.1 1995 års prov
Totalt 19 extruderade massor och 10 spraymassor genomgick provning under

1995. Produkterna kom från nio olika tillverkare i Sverige, Danmark, Norge och

Storbritannien.

Extruderad massa

Av de 19 undersökta produkterna klarade 11 (58 %) samtliga provningar med

godkänt resultat. För övriga 8 produkter erhölls vid en eller flera provningar icke

godkänt resultat, vilket för hälften av dessa produkter kunde hänföras till produk-

tens försämrade egenskaper efter åldring i vädersimulator.

Spraymassa

Av de 10 undersökta spraymassaprodukterna klarade ingen produkt samtliga

provningar med godkänt resultat. I hälften av fallen var produktens försämrade

egenskaper efter åldring anledningen till att den inte kunde godtas.

3.2 1996 års prov
Totalt 13 extruderade massor och 19 spraymassor genomgick provning under

1996. Produkterna kom från fem olika tillverkare i Sverige, Danmark, Norge och

Storbritannien. (Ytterligare ett antal produkter kom in under 1996. Provnings-

resultat förväntas föreligga under våren 1997.)
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Extruderad massa

Av de 13 undersökta produkterna klarade 7 (54 %) samtliga provningar med god-

känt resultat. För 4 av Övriga 6 produkter erhölls icke godkänt resultat, vilket

kunde hänföras till produktens försämrade egenskaper efter åldring. För resterande

2 produkter ingick på uppdragsgivarens anmodan inte prov-ning med avseende på

hållbarhet.

Spraymassa

Av de 19 undersökta spraymassaprodukterna klarade endast 5 (26 %) samtliga

provningar med godtagbart resultat. Försämrade egenskaper efter åldring var i 9

av fallen (totalt 14 icke godtagbara produkter) anledningen till detta.

3.3 Seminarium angående erfarenheter av hållbarhets-
provning

Den 18 september 1996 arrangerade Vägverket ett seminarium vid VTI, för dis-

kussion kring hållbarhetsprovning och kravspecifikationer enligt VÄG 94. Vid

seminariet deltog representanter från tillverkare, entreprenörer, Vägverket samt

VTI. Bland annat diskuterades åldringskravet för spraymassaprodukter, och det

faktum att ingen produkt vid den tidpunkten ännu klarat kravet enligt VÄG 94.

Åldringskravet innebär (som framgår av avsnitt 2, tabell 1) att skillnaden i

trögerslitage före och efter åldring i vädersimulator ej får överstiga 1,0 gram samt

att reflektansen också efter åldring uppfyller aktuellt krav. Ingen spraymassa-

produkt hade då klarat åldringskravet och dispens hade utfärdats av Vägverket för

1995 och 1996 års spraymassor. Från tidigare provläggningar och laboratorieana-

lyser kunde konstateras, att åtminstone ett par produkter tidigare klarat nämnda

åldringskrav. Det visade sig också senare att 5 produkter, vars resultat av hållbar-

hetsprovningen enligt VÄG 94 inte förelåg förrän efter seminariet, också klarat

åldringskravet. Vid 1996 års slut kunde (som nämnts i avsnitt 3.2) således

konstateras att 5 av totalt 19 under året provade spraymassaprodukter genomgått

hållbarhetsprovning enligt VÄG 94 med godkänt resultat.

Diskussioner fördes vid seminariet kring eventuella justeringar av åldrings-

kravet. Från tillverkarnas sida menade man att hållbarhetskravet var för hårt efter-

som ett visst slitage måste tillåtas ske för att markeringen ska kunna fungera med

avseende också på dess optiska egenskaper (reflektans och retroreflektion).

Bindemedlets eventuellt varierande kvalitet diskuterades liksom svårigheten för

massatillverkaren att kontrollera bindemedlets egenskaper vid inköp från olika

leverantörer.

Man enades vid seminariet om att ett åldringskrav för spraymassaprodukter

(liksom för extruderade massaprodukter) är befogat men att någon form av juste-

ring borde komma till stånd. Alternativ som togs upp var:

0 färre antal perioder vid provning i Trögerapparat (l period istället för 57),

0 kortare åldringstid (500 timmar istället för 1000 timmar?),

0 två åldringsklasser istället för en.

Dessa alternativ undersöks nu vid VTI inom 1996-1998 års Vägverksprojekt

och hållbarhetsprovning enligt VÄG 94 för 1996 och 1997 års produkter. En jäm-

förelse med verklig utomhusåldring under ett till två år ingår i studien.
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4 Kommentar och fortsatt arbete

I notatet beskrivs hållbarhetsprovning enligt VÄG 94. Erfarenheter från 1995 och

1996 års produkter och provningar vid VTI redovisas. Det i VÄG 94 specificerade

åldringskravet diskuteras speciellt, mot bakgrund av erhållna erfarenheter och re-

sultat.

Efter de två provningssäsongerna kan konstateras att mer än hälften av de ex-

truderade massor som inkommit för verifieringsprovning under den aktuella två-

årsperiod har godkänts, medan endast 17 % av de insända spraymassaprodukterna

godkänts. De spraymassaprodukter som godkänts (5 stycken, från två olika till-

verkare) har samtliga inkommit under senare delen av 1996.

Det förefaller således som om kravet enligt VÄG 94 med avseende på åld-

ringsbeständighet hos spraymassaprodukter är svårt att uppfylla . Anledningar till

detta har diskuterats bl. a. vid ett seminarium under hösten 1996. Ett antal even-

tuella justeringar av aktuell metodik och/eller krav togs fram i anslutning till se-

minariet. Dessa alternativ undersöks nu vid VTI inom 1996-1998 års Vägverks-

projekt. Färre antal perioder vid slitageprovningen i Trögerapparat och/eller

kortare åldringstid i Vädersimulator är alternativ som nu utvärderas. Införandet av

ytterligare en åldringsklass är ett annat eventuellt tänkbart alternativ.

Under 1997 pågår dessutom följande aktiviteter vid VTI inom Vägverks-

projekt:

0 Utvärdering av ett provfält vid Fillinge med jämförande laboratorieprovning

enligt VÄG 94 och kompletterande provning enligt förslag från CEN

TC 226. Provfältet lades ut under hösten 1994 och har följts upp i fält inom

angränsande projekt vid VTI. (11)

0 Sammanställning av 1995 och 1996 års kvalitetsuppföljningar av

vägmarkeringsmassa. (12)

0 Vidareutveckling av metoder för bestämning av vidhäftningsegenskaper,

slitage och åldringsegenskaper för implementering i Vägverkets regler och

tekniska beskrivningar.

Vattenbaserad färg, med utvärdering i laboratoriet, är ett nygammalt område

som eventuellt tas upp igen under 1997. Kravspecifikationer för vägmarkerings-

färg saknas i egentlig mening i VÄG 94.
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OFFERT

Laboratorieprovning för att verifiera att vägmarkeringsmassa

uppfyller krav enligt VAG 94, avsnitt 9.5.1, tabell 9.5-1

Laboratorieprovningen utförs på termoplastmassa av typ extruderad massa eller spraymassa.

Produkten tillsänds VTI av uppdragsgivaren.

1 Produkter och uppgifter från uppdragsgivaren
För fullständig provning tillsänds VTI:

- Minst 8 kg massaprov fördelat på fyra enliters plåtburkar med fals (typ färgburkar).

Prov i form av block mottages i undantagsfall, men däremot ej prov i pulverform.

Följ ande uppgifter lämnas samtidigt av uppdragsgivaren:

- typ av termoplastmassa (extruderad massa eller spraymassa)

- appliceringstemperatur

Tillverkaren skall också lämna upplysningar som kan vara av betydelse från hälso- eller

miljöskyddssynpunkt vid hantering av massan.

2 Provningens genomförande
Provningen genomförs enligt provningsprogram fastlagt av Vägverket i VÄG 94. (Bilaga 1)

Provningen indelas i två delar:

- provning före åldring (i två steg)

- provning efter accellererad artificiell åldring i vädersimulator

Provning före åldring omfattar bestämning av

- stämpelbelastningsvärde

- trögerslitage

- reflektans

- vidhäftning

Vid icke godtagbart trögerslitage- och/eller stämpelbelastningsvärde informeras uppdrags-

givaren om detta och provningsprogrammet kan på dennesbegäran avbrytas, d v 3 provning

efter åldring (se nedan) utförs ej. Provning med avseende på reflektans och vidhäftning

slutförs dock (redan applicerade provkroppar).

Provning efter åldring omfattar reflektans och trögerslitage efter 1000 timmar i
vädersimulator.

VTI notat 8-1997



Bilaga 1
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3 Provningsresultat
VTI-provningsrapport med erhållna provningsresultat tillsänds uppdragsgivaren.

Vägmarkeringsmassa som vid laboratorieprovningen enligt VTI-provningsrapport uppfyllt

gällande krav godtas av Vägverket.

4 Tid och kostnad för provningens genomförande
Tid '
Tid för det inledande steget (stämpelbelastning och trögerslitage), i provning före åldring,

beräknas till 1-2 veckor.

Provning efter åldring (med 1000 timmar i Vädersimulator) beräknas till cirka 2 månader.

Total tid för hela provningsprogrammets genomförande kan (beroende på total

arbetsbelastning och tillgång till Vädersimulator) variera från 2 till 4 månader.

Kostnader
Kostnader för provningens genomförande framgår av bilagd prislista. (Bilaga 2)

Provning före åldring uppgår till totalt 10 000:-

Total kostnad för hela hållbarhetsprovningens genomförande uppgår till 22 130:-

På uppdragsgivarens anmodan utförs även enstaka provning ur provningsprogrammet.

Kostnad debiteras enligt bifogad prislista.

5 Övrigt
Vid beställning av hållbarhetsprovning vid VTI, för att verifiera att vägmarkeringsmassa

uppfyller krav enligt VÄG 94, avsnitt 9.5.1, tabell9.5.-1, refereras till denna offert.

Med vänlig hälsning,

Ylva Edwards

Forskningsledare

Bilagor:

Utdrag ur VÄG 94

Prislista 1995-11-15 från VTI
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Bilaga 2

Sid 1 (5)

TERMOPLASTISK VÄGMARKERINGSMASSA

Bestämning av värmestabilitet

Thermoplastic road marking materials. Determination of heat

stability.

P
'
P
P
N
T
*

3.2

3.3

3.4

Orientering

Sammanfattning

Utrustning

Provberedning

Provning

Bilaga

Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av värmestabilitet hos termoplastisk

vägmarkeringsmassa. Provningen avser att simulera värmehållning i fält

under normala utläggningsförhållanden.

Sammanfattning

Den uppvärmda homogeniserade termoplastiska vägmarkeringsmassan

förvaras 6 timmar vid appliceringstemperaturen. Bestämningar som

stämpelbelastning, trögerslitage, vidhäftning, reflektans eller luminans-

koefficient och artificiell åldring utförs därefter på det värmebehandlade

provet. För utförande av ovanstående provningar åtgår cirka 8 kg massa.

Utrustning

Utrustning för uppvärmning av termoplastisk vägmarkeringsmassa upp till

220 i 2°C (se figur 1).

Omrörare, elektriskt driven med omröringshastighet 100 3: 10 varv/min.

Omrörarens skaft ska vara 10 mm i diameter och av passande längd för

omröringsmotorn samt i änden försedd med en dubbelbladad paddel, 55 mm

lång, 20 mm djup och 1 mm tjock (se figur 2).

Termometer med måtområde upp till 250°C och onoggrannheten högst

0,10C.

1 liters färgburkar , med fals, i aluminiumplåt (glas eller rostfritt stål), inre

diameter 100 mm och höjd 130 mm. Burken ska vara täckt med

aluminiumfolie under uppvärmningen.

Spatel eller annat lämpligt verktyg för omröring.
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Neddelningsverktyg (vid behov) tex hammare eller slägga.

Frysskåp som kan ställas in på temperaturer ner till -15°C.

Provberedning

Neddelning av prov

Eventuell neddelning av provet sker lämpligen genom att först kyla ner

provet minst ett par timmar (gärna över natten) i frysskåp för att få en

sprödare konsistens och därmed underlätta delningen. Täck därefter över

provet med en tygduk (för att förhindra att bitar flyger omkring) och dela ner

provet med hjälp av hammare eller Slägga.

Använd skyddsglasögon.

Ta ut bitar slumpvis på olika ställen från provets inre delar till en

sammanlagd vikt av 1,7 kg per provomgång (i varje l liters färgburk ).

Uppvärmning

Överför provet till 1 liters burk (3.3) och täck med aluminiumfolie (inte

tätslutande lock). (Förvärmning av provet kan göras i värmeskåp vid

150°C). Placera burken med prov i termostatreglerad värmemantel (3.1) och

värm under kontinuerlig omröring tills appliceringstemperaturen uppnåtts.

Lämplig omröringshastighet är 100 varv/min. Omröraren ska vara placerad i

burkens mitt, 15 mm över botten. Termometern placeras i provet, mitt

emellan omrörare och innervägg, 50-60 mm över botten på burken. Normalt

kan detta ske då provet uppnått en temperatur på cirka 150°C.

Uppvärmningen från 150°C till appliceringstemperaturen, 200 : 2°C, eller

: 2°C av den maximala specificerade appliceringstemperaturen, bör inte ta

mer än cirka 1,5 timmar.

När provet är homogent och har uppnått appliceringstemperaturen, låt stå

(fortfarande under omröring) vid denna temperatur i 6 timmar. Låt svalna till

rumstemperatur.

Om den fastlagda temperaturen överskridits under korta perioder accepteras

detta, under förutsättning att totalsumman för dessa perioder inte överskrider

20 minuter. Temperaturen får aldrig överskrida den av tillverkaren angivna

maximala temperaturen.

Provning

Fortsätt provningen enligt respektive metodbeskrivning.
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TERMOPLASTISK VÄGMARKERINGSMASSA

Bestämning av stämpelbelastningsvärde

Thermoplastic road marking materials. Determination of indentation
value..

1. Orientering

2. Sammanfattning

3. Utrustning

4. Provberedning

5. Provning

6. Beräkning

7. Precision, eventuell upprepning

8. Rapport

BHagor

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av stämpelbelastningsvärdet hos en

termoplastisk vägmarkeringsmassa. Stämpelbelastningsvärdet anger den tid

i sekunder som behövs för att en cylinder, med basytan 100 mm2 och på

Vilken kraften 515 N verkar, ska sjunka 10 mm vid en given temperatur.

Metoden bygger i huvudsak på DIN 1996, blad 13 Prüfung bituminöser

Massen für Strassenbau und verwandte Gebiete. Eindrucksversuch mit

ebenem Stempel .

Sammanfattning

Prov av den termoplastiska vägmarkeringsmassan gjuts i formar till

provkuber med 70 mm sida. Provkuberna tempereras i sin form i vattenbad.

En cylindrisk stämpel med 100 mm2 yta anbringas lodrätt mot provytan och

belastas med en kraft av 515 N. Stämpelns intryckningsdjup varierar med

tiden och avläses med hjälp av enmätklocka. Tiden för 10 mm

intryckningsdjup registeras.

Normalt utförs bestämningen på två provkuber.

Om undersökningen ska utföras på Värmebehandlat prov behandlas detta

forst enligt metodbeskrivning VVMB 503: Bestämning av värmestabilitet.

Fortsätt därefter enligt punkt 4.2.
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Utrustning

Stämpelbelastningsapparatur med provstämpel, mätklocka och vattenbad,

t ex enligt figur 1.

Utrustningen är så konstruerad att provytan genom stämpeln kan belastas

med en total kraft av 515 i 1 N lodrätt mot provytan. Belastningsaxeln

bidrar med en kraft av 24,5 N och de vikter som påverkar provytan vid varje

mättillfälle ytterligare 490,5 N. (Den totala lasten som verkar på provet blir

52,5 i 0,1 kg.)

Provstämpeln består av en stålcylinder med plan bottenyta på 100 mm2

(motsvarande en diameter på 11,3 i 0,1mm). Stämpelns mantel- och

bottenyta är finslipade.

Mätklockan ska ha onoggrannheten högst 0,1 mm och graderingen minst

0,1 mm.

Vattenbadet ska vara utrustat med termostat, omrörare och kylslinga och

kunna hålla vattentemperaturen vid provningstemperaturen i 0,5 °C.

Volymen ska vara minst 7,5 liter. Hela utrustningen ska placeras på ett plant

underlag.

Kubisk stålform med inre kant 70 il mm, med underläggsplatta och

fästanordning (se figur 2).

Utrustning för uppvärmning av termoplastisk vägmarkeringsmassa

(se figur 3 samt VV metod 503-1993 Rev. (VTI) 1996-12).

1 liters färgburk (se VV metod 503-1993 Rev (VTI) 1996-12).

Spatel eller annat lämpligt verktyg för omröring.

Neddelningsverktyg (vid behov) tex hammare eller Slägga.

Tidur, med onoggrannheten högst 0,1 3 och graderingen minst 0,1 3.

Glycerin för infettning av stålform och underläggsplatta.

Frysskåp som kan ställas in på temperaturer ner till -15°C.
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Provberedning

Neddelning av prov

Eventuell neddelning av provet sker lämpligen genom att först kyla ner

provet minst ett par timmar (gärna över natten) i frysskåp för att få en

sprödare konsistens och därmed underlätta delningen. Täck därefter över

provet med en tygduk (för att förhindra att bitar flyger omkring) och dela ner

provet med hjälp av hammare eller slägga.

Använd skyddsglasögon.

Ta ut bitar slumpvis på olika ställen från provets inre delar till en

sammanlagd vikt av 1,7 kg.

Uppvärmning och uppgjutning av provkuber

Överför provet till 1 liters burk (3.4) och täck med aluminiumfolie (inte

tätslutande lock). (Förvärmning av provet kan göras i värmeskåp vid

1500C). Placera burken med prov i termostatreglerad värmemantel (3.3) och

värm under kontinuerlig omröring tills appliceringstemperaturen uppnåtts.

Lämplig omröringshastighet är 100 varv/min. Omröraren ska vara placerad i

burkens mitt, 15 mm över botten. Termometern placeras i provet, mitt

emellan omrörare och innervägg, 50-60 mm över botten på burken. Normalt

kan detta ske då provet uppnått en temperatur på cirka 150°C.

Uppvärmningen från 150°C till appliceringstemperaturen, 200 i 2°C, eller

i 2°C av den maximala specificerade appliceringstemperaturen, bör inte ta

mer än cirka 1,5 timmar.

Utför gjutning av provkuber. Ta provburken ur uppvärmningsutrustningen,

homogenisera den uppvärmda provmängden manuellt med en spatel (3.5)

och fördela sedan provet jämnt i formen, som ska vara infettad med

glycerin (3.8). Bearbeta överytan försiktigt med spateln, då provet svalnat

något, så att ytan bildar en liten upphöjning i mitten. Upphöjningen ska vara

så stor att en plan yta bildas då provkuben svalnat helt.

Låt provkuben anta rumstemperatur. Ta ur provkuben ur formen. Vänd

kuben så att en sidoyta bildar bottenyta och spänn åter fast kuben i formen.

Det är viktigt att kuben får fullständigt stöd mot bottenplattan.

Temperering

Placera den vända och väl fastspända provkuben i vattenbad och temperera

vid 20 i 0,50C i minst en timme (andra provningstemperaturer kan

förekomma).

Normalt utförs bestämningen på två kuber.
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Provning

Lägg provkuben under provstämpeln och flytta totallasten med hjälp av höj-

och sänkanordningen nedåt tills den när provkubens yta på ett avstånd av

cirka 20 mm från provkubens kant.

Den kraft som då påverkar provkroppen är 24,5 N.

Nollställ därefter mäturet med hjälp av fininställningsskruven. Anbringa så

genom långsam vridning på höj- och sänkarmen den totala kraften (515 N)

på provkuben och starta tiduret. Vrid samtidigt armen 2-3 varv så att lasten

blir helt fri.

Registrera tiden för 10 mm nedsjunkning.

Anm.

Provningen bör utföras inom 48 timmar efter slutförd provberedning.

Beräkning

Ange tiden i sekunder för 10 mm nedsjunkning av stämpelnför respektive

provkub. Beräkna aritmetiska medelvärdet.

Precision, eventuell upprepning

Godta värdena om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och

medelvärde inte överstiger 5 sekunder för medelvärde mindre än 50

sekunder eller 10 % för medelvärde större än 50 sekunder.

Om skillnaden är större provas ytterligare två provkuber. Beräkna det

aritmetiska medelvärdet av samtliga värden. Förkasta värdet om den relativa

avvikelsen mellan aritmetiska medelvärdet och något enskilt värde är större

än 5 sekunder respektive 10 %. Beräkna ett nytt värde ur godtagna värden.

Rapport

Rapportera

a) att provningen utförts enligt denna metod

h) om provet är värmebehandlat före provning

c) provstämpelns bottenyta

d) den totala provbelastningen

e) provningstemperatur

f) tiden för 10 mm intryckning i sekunder, medelvärde och samtliga

godtagna värden.
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TERMOPLASTISK VÄGMARKERINGSMASSA

Bestämning av vidhäftning

Thermoplastic road marking materials. Determination of adhesion
value,

1. Orientering

2. Sammanfattning

3. Utrustning

4. Provberedning

5. Provning

6. Beräkning

7. Precision, eventuell upprepning

8. Rapport

BHagor

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av vidhäftning mellan termoplastisk

vägmarkeringsmassa och asfaltbetong (eller annat underlag). Vidhäftningen

är den kraft i N/mm2 som åtgår för att brott ska uppstå mellan termoplast-

massa och asfaltbetong, vid vinkelrät dragning med dragkraftsökningen

200 N/s. Metoden överensstämmer i stort med motsvarande metod enligt

BRO 94 för bestämning av en isolerings vidhäftning till betongunderlag.

Sammanfattning

Den uppvärmda homogeniserade, termoplastiska vägmarkeringsmassan

uppgjuts på marshallprovkropp. En väldefinierad provyta erhålles genom

försiktig genomborrning eller utskärning ner till asfaltbetongen. En

stålstämpel limmas sedan fast på provytan. Vid provning dras stålstämpeln

loss med dragkraftsökningen 200 N/s och dragkraften applicerad lodrätt mot

provytan. En MTS-dragprovningsutrustning kan användas. Dragkraften vid

brott liksom typen av brott registreras.

Normalt utförs provning på tre provkroppar.

Om undersökningen ska utföras på värmebehandlat prov behandlas detta

först enligt metodbeskrivning VVMB 503: Bestämning av värmestabilitet.

Förtsätt därefterenligt punkt 4.2.
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Utrustning

Marshallprovkroppar enligt FAS metod 414: Framställning av

marshallprovkropp ( beläggningstyp ABT 16 / B85) sågade till ca 30 mm

tjocklek.

Formar och skrapa i stål för applicering av massan (se figur 1). För

extruderad massa ska erhållas skikttjocklek ca 3,0 mm, för spraymassa ca

1,5 mm.

Stålstämplar med diameter 50 mm.

Epoxilim (t ex Araldite AW 106 + HV 953).

Stativ och hållare för fixering av provkroppen vid provdragning (se figur 3).

MTS-dragprovningsutrustning, eller motsvarande.

Utrustning för uppvärmning av termoplastisk vägmarkeringsmassa (se

figur 2 samt VV metod 503-1993 Rev. (VTI) 1996-12).

Borrutrustning eller lämplig kniv för utborrning respektive utskärning av

provyta.

Värmeskåp som kan ställas in på temperaturer upp till cirka 220°C,

1 liters färgburk (se VV metod 503-1993 Rev. (VTI) 1996-12).

Spatel eller annat lämpligt verktyg för iomröring.

Neddelningsverktyg (vid behov) t ex hammare eller Slägga.

Frysskåp som kan ställas in på temperaturer ner till -15°C.
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Provberedning

Neddelning av prov

Eventuell neddelning av provet sker lämpligen genom att först kyla ner

provet minst ett par timmar (gärna över natten) i frysskåp för att få en

sprödare konsistens och därmed underlätta delningen. Täck därefter över

provet med en tygduk (för att förhindra att bitar flyger omkring) och dela

ner provet med hjälp av hammare eller slägga.

Använd skyddsglasögon.

Ta ut bitar slumpvis på olika ställen från provets inre delar till en

sammanlagd vikt av 1,7 kg.

Uppvärmning och applicering av provkroppar

Överför provet till 1 liters burk (3.10) och täck med aluminiumfolie (inte

tätslutande lock). (Förvärmning av provet kan göras i värmeskåp vid

150°C). Placera burken med prov i termostatreglerad värmemantel (3.7) och

värm under kontinuerlig omröring tills appliceringstemperaturen uppnåtts.

Lämplig omröringshastighet är 100 varv/min. Omröraren ska vara placerad i

burkens mitt, 15 mm över botten. Termometern placeras i provet, mitt

emellan omrörare och innervägg, 50-60 mm över botten på burken. Normalt

kan detta ske då provet uppnått en temperatur på cirka 150°C.

Uppvärmningen från 150°C till appliceringstemperaturen, 200 i 2°C, eller

i 2°C av den maximala specificerade appliceringstemperaturen, bör inte ta

mer än cirka 1,5 timmar.

Applicera därefter provet på marshallprovkropp med hjälp av form och

skrapa (3.2), vilka ska vara förvärmdatill mellan 150°C och 180°C.

Marshallprovkroppen ska vara ren och torr och placerad plant liggande med

den sågade ytan uppåt.

Placera den varma formen över marshallprovkroppen. Gjut upp

vägmarkeringsmassan och stryk av längs formens översida med hjälp av

Skrapan. Avlägsna formen efter ca 30 sekunder genom vridning . Låt

provkroppen svalna till rumstemperatur.

Extruderad massa appliceras 3 mm tjockt. Spraymassa appliceras 1,5 mm

tjockt.

Borra eller skär försiktigt ut en provyta ner till asfaltbetongen. Limma

därefter fast en provstämpel med epoxilim. Låt limmet härda.

Normalt utförs provning på tre provkroppar.
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Provning

Utför provningen vid rumstemperatur (ZOiIOC).

Fixera provkroppen i dragprovningsutrustningen (3.6). Anbringa dragkraften

lodrätt mot provytan. Utför provdragningen med dragkraftsökningen

200 N/s tills brott uppstår.

Registera dragkraften i kN och bedöm typen av brott.

Beräkning

Beräkna dragkraften vid brott i N/mm2 med 2 decimaler enligt formel:

Vmax = Fmax / A

där:

Vmax är vidhäftning vid brott, i N/mm2

Fmax är registerad dragkraft vid brott, i kN

A är provytans area, i mm?-

Beräkna det aritmetiska medelvärdet.

Precision, eventuell upprepning

Godta värdena om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och

medelvärde inte överstiger 10%.

Om skillnaden är större provas ytterligare två provkroppar. Beräkna det

aritmetiska medelvärdet av samtliga värden. Förkasta värdet om den relativa

avvikelsen mellan aritmetiska medelvärdet och något enskilt värde är större

än 10 %. Beräkna ett nytt värde ur godtagna värden.

Rapport

Rapportera

a) att provningen utförts enligt denna metod

b) om provet är värmebehandlat före provning
c) vägmarkeringsmassans skikttjocklek och typ av provkropp, t ex 3 mm på

marshallprovkropp ABT 16 / B85
d) provytans area
e) dragkraftsökningen
f) provningstemperatur
g) vidhäftning, medelvärde och samtliga godtagna värden med 1 decimal.
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Figur 1 Form (för 3 mm skikttjocklek) och skrapa för applicering av
termoplastisk massa på marshallprovkrapp

Omrörarmotor

 

   

 

     

  

/Termometer

« Temperaturgivare

Glaskärl :

Temperatur-
Burk 1I regulator

Värmemantel -w

Prov

Figur 2 Utrustningför uppvärmning av termoplasrmassa
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Figur 3 Stativ hållare och utrustningför vidhafiningsprovning av
termoplastisk vägmarkeringsmassa på marshallprovkropp
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TERMOPLASTISK VÄGMARKERINGSMASSA

Bestämning av slitage med Trögerapparat

Thermoplastic road marking materials. Determination of abrasion

value using the Tröger apparatus.

P
N
P
P
'
P
P
N
? Orientering

Sammanfattning

Utrustning

Provberedning

Provning

Beräkning

Precision, eventuell upprepning

Rapport

BHagor

Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av slitageegenskaper hos

termoplastisk Vägmarkeringsmassa. Slitaget utförs i en s k Trögerapparat på

massa applicerad på marshallprovkropp.

Sammanfattning

Den uppvärmda homogeniserade, termoplastiska vägmarkeringsmassan

uppgjuts på marshallprovkropp och tempereras vid -10°C under 15 till 20

timmar. Provkroppen spännes sedanfast i en Trögerapparat. Slitaget utförs

av en nålpistol som drivs med tryckluft. Under provningens gång blåser luft

-(- 10°C) kontinuerligt över provkroppen. Mängden bortslitet material
registreras genom Vägning av provkroppen före och efter provning.

Normalt utförs provning på tre provkroppar.

Om undersökningen ska utföras på värmebehandlat prov behandlas detta

först enligt metodbeskrivning VVMB 503: Bestämning av värmestabilitet.

Fortsätt därefter enligt punkt 4.2.

 

Utrustning

Marshallprovkroppar enligt FAS metod 414: Framställning av

marshallprovkropp ( beläggningstyp ABT 4 / B 180) sågade till ca 30 mm

tjocklek.
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Formar och skrapa i stål för applicering av massan (se figur 1). För

extruderad massa ska erhållas skikttjocklek ca 3,0 mm, för spraymassa ca

1,5 mm.

Utrustning för uppvärmning av termoplastisk vägmarkeringsmassa (se

figur 2 samt VV metod 503-1993 Rev. (VTI) 1996-12).

Värmeskåp som kan ställas in på temperaturer upp till cirka 220°C.

l liters färgburk (se VV metod 503-1993 Rev. (VTI) 1996-12).

Spatel eller annat lämpligt verktyg för omröring.

Neddelningsverktyg (vid behov) t ex hammare eller slägga.

Frysskåp som kan ställas in på temperaturer ner till -15°C.

Våg med onoggrannhet högst 0, lg.

Trögerapparat placerad i ljudisolerat skåp (se figur 3).

Anordning för kontinuerlig tillförsel av kall luft (-10°C:2°C).

Provberedning

Neddelning av prov

Eventuell neddelning av provet sker lämpligen genom att först kyla ner

provet minst ett par timmar (gärna över natten) i frysskåp för att få en

sprödare konsistens och därmed underlätta delningen. Täck därefter över

provet med en tygduk (för att förhindra att bitar flyger omkring) och dela

ner provet med hjälp av hammare eller slägga.

Använd skyddsglasögon.

Ta ut bitar slumpvis på olika ställen från provets inre delar till en

sammanlagd vikt av 1,7 kg.

Uppvärmning och applicering av provkroppar

Överför provet till 1 liters burk (3.5) och täck med aluminiumfolie (inte

tätslutande lock). (Förvärmning av provet kan göras i värmeskåp vid

150°C). Placera burken med prov i termostatreglerad värmemantel (3.3) och

värm under kontinuerlig omröring tills appliceringstemperaturen uppnåtts.

Lämplig omröringshastighet är 100 varv/min. Omröraren ska vara placerad i

burkens mitt, 15 mm över botten. Termometern placeras i provet, mitt

emellan omrörare och innervägg, 50-60 mm över botten på burken. Normalt

kan detta ske då provet uppnått en temperatur på cirka 150°C.

Uppvärmningen från 150°C till appliceringstemperaturen, 200 i 2°C, eller

i 2°C av den maximala specificerade appliceringstemperaturen, bör inte ta

mer än cirka 1,5 timmar.
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Applicera därefter provet på marshallprovkropp med hjälp av form och

skrapa (3.2), vilka ska vara förvärmda till mellan 150°C och 180°C.

Marshallprovkroppen ska vara ren och torr och placerad plant liggande med

den sågade ytan uppåt.

Placera den varma formen Över marshallprovkroppen. Gjut upp

vägmarkeringsmassan och stryk av längs formens Översida med hjälp av

Skrapan. Avlägsna formen efter ca 30 sekunder genom vridning . Låt

provkroppen svalna till rumstemperatur.

Extruderad massa appliceras 3 mm tjockt. Spraymassa appliceras 1,5 mm

tjockt.

Normalt utförs provning på tre provkroppar.

Temperering

Placera provkropparna i frysskåp och temperera vid -10°C i 2°C under 15

till 20 timmar.

Provning

Vägning görs med avläsning på 0,1 gram.

Väg provkroppen och spänn fast den i Trögerapparaten. Justera nålpistolens

läge så att avståndet mellan nålknippet och provkroppens Överyta blir 5 mm.

Starta det roterande bordet med provkroppen. Rotationshastigheten ska vara

30 varv per minut. Stäng dörren till det ljudisolerade skåpet och starta

Trögerapparaten.

Extruderad massa (3 mm): Kör provkroppen i 16 perioder x 40 sekunder

med lufttryck 500 kPa och 32 sekunders paus mellan varje period. Blås

samtidigt kall luft (-10°C) kontinuerligt Över provkroppen.

Spraymassa 1 1,5 mm): Kör provkroppen i 5 perioder och i Övrigt enligt

ovan.

Genom lämplig automatik kan start och stopp av Trögerapparaten ske utan

laborantens medverkan.

Ta ut provkroppen, borsta den väl och väg.

VTI notat 8-1997



Bilaga 5 VV metod 587-1993

Sid 4 (6) Rev. (VTI) 1996-12

Beräkning

Beräkna slitaget i g enligt formeln:

S = mi - mg

där:

S är slitaget, i g

mi vikt av provkropp före provning, i g

mS vikt av provkropp efter provkropp efter provning, i g

Beräkna aritmetiska medelvärdet.

Precision, eventuell upprepning

Godta värdena om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och

medelvärde inte Överstiger 0,5 g för medelvärde mindre än 5 g eller 10 % för

medelvärde större än 5 g.

Om skillnaden är större provas ytterligare två provkroppar. Beräkna det

aritmetiska medelvärdet av samtliga värden. Förkasta värdet om den relativa

avvikelsen mellan aritmetiska medelvärdet och något enskilt värde är större

än 0,5 g respektive 10 %. Beräkna ett nytt värde ur godtagna värden.

Rapport

Rapportera

a) att provningen utförts enligt denna metod

b) om provet är värmebehandlat före provning

c) vägmarkeringsmassans skikttjocklekoch typ av provkropp, t ex 3 mm på

marshallprovkropp ABT 4/ B 180

d) antal slitageperioder

e) provningstemperatur

f) slitage i g, medelvärde och samtliga godtagna värden med 1 decimal.
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Foreword

ThisDraftEuropeanstandardhasbeenpreparedhytheTechnicalComnüttee
CEN/TC 226 "Road equipment", the secretariat of which is held by AFNOR.

The CEN/TC 226 has decided to submit this draft European Standard to the CEN
Public Enquiry.

In accordance with the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following oountn'es
are bound to ,implement this European Standard : Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxenbourg,
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

O Introduction

This European Standard gives the physical properties of road marking maten'als
used in "Horizontal signalization". It includes Annexes for test methods.
Identiñcation requirements are oovered in prEN m.

1 Scope

TMsENHspedñesthehboramryreqmrementsandtestmethodsforreñecmnsed
andothernoadmarking materials, both permanent and temporary.

2 Noa-:native referenoos

This European Standard incorporates, hy dated or undated reference, provisions
from other publications . These normative references are cited at the appropriate
placesinthetextandthepublicaüonsarelistedhereafter. Fordatedreferences,
subsequentamendmentstoorrevisionsofthesepublicationsapplytothis
European Standardonlywheninoorporatedinitbyamendmentorrevision. For
undated references the latest edition of the publication referred to applies.

ISO/CIE 10526 : 1991 CIE standard oolonmetric illundnants.

CIE Publication 17 .4 : 1986 International lightlng vocabulary.

1802814 , Paintsandvarnishes-Compansonofoontrastraüo
(hidingpower)ofpaintsofthesametypeand
colour.

ISO 4892 Plastics - Methods of exposure-to laboratory light
sources. Part 1: General guidanoe.

Part 2: Xenon - arc sources
Part 3: Fluoresoent UV lamps.

.1507724-2 PaintsandVarnishes-Colorimetry-Colour
measurements.

ISO 787/11-1981 (E) General methods of test for pigments and extenders
Part11 : Detemdnaüonoftampedvohmeand
apparent density after tamping.

ISO 1514 _ Paints and varnishes
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Pr EN 1436 Road Equipment - Horizontal Signalizatlon -
Road marking performance for road users.

PI' EN XXX Road marking materials - identification.

3 Definitions '

For the purposes of this standard the following deñniüons apply.

3.1 Paint

A liquid product containing solids suspended in an organic solvent or water. It
can be supplied in single or multi-component systems. When applied by brush,
roller or spray it produces a cohesive film by the process of solvent evaporation
and/or a chemical process.

3.2 Thormoplao'dc

A solvent free marking substance supplied in block, granular or powder forms.
It is heated to a molten state and then applied with an appropriate hand or
mechanical applicator. It forms a cohesive 51:11 by cooling.

3.30 Cold plastic

A marking substance which 'm supplied in single or multi-component forms.
Dependingonthetypeofsystemthecomponentsaremixedoogetherinvanous
ratios and applied with an appropriate applicator. It forms a cohesive film only
by a chemical process .

4 Requirements

4.1 Paint

4.1.1 Trlchromatic co-ordinates x,y and luminance factor B.

ThecolourofroadmarkingpaintisdeñnedbytheLuminanceFactorBandthe
x,ycolourco-ordinatesoftheCIEstandardsystemasinprEN1436.

Panels shall be prepared and measuements out according to Annex A.
Forthelunnnancefactortheclassesin'rahlelapply. Thex,yco-ordinatesare
conñnedbyspedñedregionsinthex,ycolourdiagrambymeansofthecorner
pointsshownin'rablez.

Tablo1:Claooesotluudnancatactoc-Bforroadmarkingpaint

   

Öclour E'lass å

LFS 2 0:75
White LPG 2 0,80

LF7 2 0,85

L171 L 2 0,40
Yellow LFZ 2_ 0,50

     

1) In course of preparaüon.
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Tabh2:xandyoo-ordinatasotwh1teandyonowmdmarldngproducts

Corner point N' 1 i JBL 4

x x 0,355 0,305 0,285 0,335
{ White

II y 0,355 0,305 0,325 0,375

x 0,494 0,545 0,465 0.427
Yellow

Y 0,427 0,455 0,535 0,483

       

4.1.2 Huang power

Thecontrastraüo (i-IidingPower)forwh1teandyenowpaintsshannotbeless
than 95% for white and 90% for yellow when testad in accordance with ISO 2814
whenappäedwithadoctotbladeofmoum.

 

4.1.3 Storage ability

Thepdntshanbeüeen'omsldnandsetüementmatcannotbem-mwtporamdby
Burning. Thepaintshanhaveapassmarkequalmorabovesrade4when
testedinaccordancewithAnnexB.

4.1.4. UV A9*an

WhenthepaintisappnedasmAnnexAJJtopanelsudescnbedmAnnexAJ
andtestedmacoordancewithISOMmeBfotl II'

otahrsofUVradiaümatSO'CtZ'Cand4hoursofoondensaümat50circles
:Z'CthedifferenoeinLunnnance FactorAB (whereAB
Fm-Lummmmewmosure)shanbeas
oo-ordinatesshanbeasmTableZ.

   

Table3: GummaBMmGwmpdntanu-Waqdnq

Öolour aass A5_
uvö Norequitement

mmdeenow
\ UVI 50,05

     

4.1.5 Blood resistance

WhentestedinaccordancewithAnnexcmmfferencemLtmnnanceFactorAB
(whereAB=OriginaJ Lmuinanoe Factor -Luminanoe Factoraftettest) shallbeasin
Table 4. Thex,yoo-ord1natestobeasinTab1e2.

Thistestisonlyapphcableforbaintwhichistobeapphed directlytoasphalüc
surfaces.



  

Öolour JC-Iass AB

BRO No requirement

White and Yellow BR] 5 0,03
BRZ 5 0,05

     

4.1.6 Allaah resistance

WhentestedmaccordancewithAnnethhepaintñlmshanshownodetenoraüon
ofthesurface.

This test is only applicable for paint which :is to be applied directly to hydraulic
concrete sur-faces.

4.2 Thermoplasdc

4.2.1 Testa before heat att:me

4.2.1.1 Trichmaüc co-ordinatea x,y and hamna factor B

WhentesñedmaccordancewithAnnexEthelunñnancefactorshanbeasmTable
5andthex,yco-ordinatesasinTab1e2.

Tables: Claueaofñforthmphsücmtedah

     

Eolour Class ä

LF3 2 0,65
wmte LF4 z 0,10

LPG 2 0.00
m 2.W

Yellow

LFZ 20.50

     

4.2.1.2 Sanning point

WhentestedinaccordmoewithAnnethhesotmgpdmofthematenalshan
bewithin:10°C0fthemanufacturersstatedva1ue.ThedassesinTableSshan

aPPIY-

Table6:c1auasof|ofmn1nquntfortharmphsücm

  

   

ñass s'EtT'uenáng point
'0

W No req1ñrement
sm 2 65
spz 2 80
SP3 2 95
SP4 2 110
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V 4.2.1.3 WW

WhentestedinaccordancevuthAnnethhespedmenshanshawmdetenoraüon
ofthesurface.

This test :is only appncable for thermOplastlcs which are to be applied directly to
hydrauh'c concrete surfaces .

4.2.1.4 Cold impact

Whentestedm.acoordancemmAnnethhenumberofspedmenspassingthetest
shallbeasinTable7.

Table?:Chuesforcoldimpact

 

 

  

*_-C'Iass Temperature ?test Ball Number oflspedmens passing
'C

C10 No requirement a No requirement
C11 0 a 6
C12 - 10 t 3 a 6
C13 - 10 i 3 b 6

      

4.2.1.5 Heat .ability

Theheatstabihtyoftheproductshanbetesbedmamdanceváthmcand
thetestsmenüanedm4.2.2 subsequently earned out.

4.2.2 Tmummummty

4.2.2.1 WWx,yanthamB

Whentestedinaccordancewithmexsthediäerenceinlununancefacmås
(wherebB=o:iginallundnancefachor-hmünancefactorafbeztest) shallbeno
giganO,10forbothwhiteandyenow.xThex,yco-ordmatesshanbeasin

4.2.2.2 Sotning pant

*wheatestedmaccordancevüthAnnethhediffermcemsofteningpoántbSP
shallnotbemorethan :10'C. .

4.2.2.3 Indentation

WhentestedinaccordancewithAnnethheaveragevalueahanbeasmTableB.

TableB:Chuuforindantat1on

  

ñass Indeñtaüonumevalues

m0 Norequirement
IN] 5- 8

INZ -1208
IN3 2-5uün
m4 . 5-20uun
INS 20min
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4.2.2.4 'höger wear

WhentestedinaccordanceuáthAnnexxmeaveragevalueforvolumelossshall
beasinTableS.

Tab1e9:ClassesiarTz-ögerwear

  

?Tass Volume 1055
1

TWO No requirement
TWI < 2,5
TWZ 2,5 to 5

    

4.2.2.5 UV againg

Whenmatenm3apphedatmemanufactuer'sstatedtmmbpanelsdescdbed
in A.2 and tested in accordance with ISO 4892 ?Part 2 the difference in lugninance
factorAB (whereAB = original lundnance factor - luminance factor after test) shall
be as in Table 3. -

4.2.2.6 Tröge: wear (efter W ageing)

WhentestedinaccordancevuthISOMZandAnnexKthevaluesforthe
differenceinvolumelossshanbeasinTable 10.

TablelO:C1aueaforTr69erueuaftanVage1ng

      

m Min volume loss
cm3

TWUO No requirement
M1 0 to < 0,5
TWUZ 0,5 '00 2:0

  

4.3 Cold plastic

ForeachofthetestsatleastSOOgofmatuialmustbepreparedintbespedñed
manner. .

4.3.1 mmmx,ymdlmafactot8 .
When applied at manufacmrer's stated thickness and tested in accordance mth
AnnTâbezthehmünancefactorshanbeasinTabIeSandthexaeo-ordinatesas
in le .

4.3.2 Storage stabmty

Themamnalshanbefzeefromsldnandsetüementthatcannotbemcorporatedby
sun-Ing. Theeoldplasücshanhveapassmarkequalto,orabove, GradeB
whentestedinaccordancewlthAnnexB.
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4.3.3 UV :gang

Whenmteridisappüedatthemamäacmrer'sstatedmiclmessmpmdsdesaibed.
in Annex A.2 and tested in accordance wlth ISO 4892 Part 3 the difference in
lundnance factor B (where B = original lumjnance factor - luminance factor after
test)shallbeasinTable3.

4.3.4 Allah resistance

WhentestedmaccordancewithAnnethhespedmenshanshownodeterioraüon
ofthesurface.

This test is only applicable for cold plastic which is to be applied directly to
hydraulic concrete surfaces .

4.3.5 ?rävar wear

WhenpreparedandtestedinaccordancewithAnnethheaveragevaluefor
volumelossshallbeasin'l'ableg.

4.3.6 'frågar wear efter UV aqdnq

WhentestedinaccordaneewlthlsomQZPartZandAnnethheaveragevame'
-forthediffereneeinvolumelossshallbeasinTablelO. .

4.4 Mar-lang

Eachcontainershanbeclearlyandmdeliblymarkedwlththefollovdng
information:-

4.4.1 General

a) thereferencetotmsstandard;

b)thename,trademarkorotlxermeansotidentlñcaüonofthe
manufacturer;

c) batch number;

d) date of manufactm'e;

e) CE marking;

f) whether reñecton'zed;

9) colour (white, yellow etc.)

4.4.2 Additional for paint

h) natt weight;

i) recommended djluents:

j) hardener (if required) and mian ratio;
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4.4.3 Additional for thumoplutlc

1) range of application temperatures and maximum safe heating
temperature;

m) relative density;

4.4.4 Additional for cold plastic _

n) hardener and mixing ratio.

Annex A (normtive)

Paintandcoldphsüc-Methodforteoüngtnchromaticco-ordmateexandyand
luanancefacoorB

A.1 Principle and apparat-us

For the principle of measurement and the choice of apparatus, refer to Annex C of
pr EN 1436.

Calibration must be based on methods acknowledged by an accredited laboratory
and, when involving reference tues or other calibration references, these must
have a calibration traceable to an accredited laboratoxy.

A.2 Materials

Alunn'nium test panels of minimum size,150mm x 75mm x 0,60mm prepared for test
by solvent cleaning.

A.3 Procodure

Preparethealundniumpanelandapplythe 'torcoldplastictothepanelto
giveawetñhnthicknessofmoumzasumnsingsthandadochorhlade. Inthe

caseofpaintcontammgprenghssbeadsacoaüngeqmalenttomOOg/mzmay
beapplied.Allowthepaneltodryfor7days1nahonzonta1posiüonat23°Ct
5°C and 50% i 5%relatlve hunüdity, out of--sunhght and with protectionfrom dust.

Measure according to Annex C of prEN 1436.
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Annex8(normaüve)

Pmtmdcoldplaatic-Methodfortesüngstoragestahmty

8.1 Principle

The method covers the determination of the degree of pigment suspension and ease
of reuáxing a shelf-aged sample of paint to a homogeneous condition suitable for
immediate use.

8.2 Apparatue

8.2.1 Three 250m1 wide-ned: hottles (test veseels) of clear glass, 55
diameter, 110mm in height, with an'opening 45mm in diameter with an ISO
andascrew-typeplasüc (PE)insettop.

8.2.2 Steelspatula weighing45gtlg,square, 123mmtlmminlengthand
withahlade 20,5nun:0,5mminwidth. Thespatulashanhemade hy cuttlngthe
ggâomanordimzylnmmüenblestedhbontmyspamhmohtamthespedñed

8.2.3 Warming cabinet, with foroed ventilation capable of teaching a temperature
of 4S'C t. 2,5'C. ,

8.2.4 Tamping apparatus according to ISO 787 Part II

8.2.5 Holder for the test vessel (see Figure 1)

min
thread

ohsezvingthesamplesthroughtheglass
separate.

Aftereachseriesof stmkesthesamplesareretlmedtothewarmng25000
cabinet. An three samples are reweighed imdiately after storage under
acceleratedcondiüons(acüonofheatmdtampáng)mordermdeterMneanyloss
ofmass. Loesofmassshannotexceedl,2%. Anyeampleswithalossorfmass
exceedjngl,2%bymassaredeemedtohavefaüedthetest.

The components of multicomponent paint shall each he tested separater in
different containers .
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3.3.2 Cold plutic

Note: The components of cold plastic shall be tested for the presence of
peroxides prior to testing.

Cold plastlc is tested in the same way as multicomponent paints although
components containing peroxides shall not be stored in the warming cabinet but_ at
room temperature. The tamping test shall not be used for components containing
peroxides.

84 Determinationofthedegreeofsuspensionandeaseofremmg

After weighing, open the three test vessels carefully without shaking or agitation
andexaminethesamples. Itisnotpermittedtoremoveanysurfacelayerthat
may have formed on the samples (skin formaüon). Useaspatulatoexaminethe
extenttowhichportionsofthepainthaveseparatedtoformalayeratthebottom
ofthetestvessel during storage and tamping. Holdoneendofthespatulaso
thatitisperpendicüarmthecenuâlareaofthepaintanditsbotmmedgeis
levelwiththehopofthetestvessel. Dropthespatulafromthisheight. Then

spatulamanuallyoverthebattomofthetestvessel. Theresistanceof
cakeofsettledpigmenttothismovementandtheeaseofremixingshallbe

assessedforanthreesamplesmaccordancewiths.5,afterwhichtheaverage
rating for the three samples shall be calculated and recorded.

?3 i

8.5 RatethesamplefordegreeofsettlingonascalelOtoOinacoordancewith
the following . Give intermediate conditions the appropriate odd number

Rating Description of Product Condition

10 Perfectsuspension. Nochangefromtheoriginalcondiüonofthe
product.

8 Settlinghasdefinatelytakenplaoe. Aslightdeposuisraieedwhen
the spatula is dropped into the product. No significant resistance to
sideways movement of the spatula.

6 Definitecakeofaettledpigment. Spatula drops throughcakeunder
itsownweight. Definiteresistancemsidewaysmotionofthespatula.
Coherentportionsofcakemayheremovedonspamla. Productcan
beremixedreadilytoahomogeneousstate..

4 Spatuladoesnotfallthroughcaketobottomoftestvesselunderits
ownweight. Difficulttomovespatulathroughcakesidewaysand
slightedgewiseresistance. Productcanberemlxed readilytoa
homogeneousstate.

3 Definiteresistancetoedgewisemovementofthespatulaafterithas
beenpushedthroughtheeettledlayerbyexertingslightpressureon
it. Productcanberemixedtoahomogenousetatebysärring
manually withasnallamountofeffort.

2 Whenspatulahasbeenforcedthroughthesettledlayeritisvery
difficult to move spatula sideways. Definite edgewiae resistance to
movementofspatula.'Paintcanberemixedtoahomogeneous state.
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Description of Product Condition

Very finn cake that cannot be incorporated with the liquid to form a
.smooth homogeneous product by sur-ring manually.

ä E åA non - acceleran test may be carried out in
PlaceasampleofpaintorcoldplastictowithmBmmoftbetopota
SOOmlfricüontoppaintün(86,0mm.-tl,6mmdiameterand96
:1,6mm in height) and close tightly. Store undisturbed for shelf
ageing at between 18°C and 23°C for 6 months or said period
agreedbythepurcbaserorseller. Testforsettlementasfrom
and record result in accordance with 8.5.
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Anna: C (hmmm)

Paint-Mathødfortastingforhleadresistance

c.1 Principle

Thepaintisapphedtoabitumen sufaceandthefilmisexanunedfor
discolorationaftercondiüoning for72hrs.

C.2 Wande

C.2.1 UghtsouroeandcolonmeterasdescubedmAnnexCofprENlm.

0.2.2 ofng cabinet with forced vendiatiøn capable of teaching a temperature
'C : 2,5'C.

(1.2.3 HardboardpanelstoISO1514c1ause3 andatleasthOmmeOOmmx 10:11:11

in size with density <O,BOg/cm3

(2.2.4 Doctor blade with which to apply the paint, with a mininmm slit width of
300um and 60mm or 80mm wide.

8.2.5 TypeBBOpenhitumenorsimüar. Thequantityshouldhemzfñdentto
coatthereqmrednumberofcarnerpanels.

C.2.6 Toluol (solvent).

C.3 dem

Severalcoatsofa50%(880)hit|mensolutionintomolareappliadwith
mthemoothtaceotthecmpanelmanefñdentfumcupboatdsuchthatlg
hMmenshaHranainontheplateafteng. Thecarrierpanelisñrststnred
inawarm'ngcabinetfor'nhatü'C,thenforthatambientcanditiansinm-der
toagethehitmnenremainingonthecarnerpanel.

C.4 Proeadure

Phoeaátripoftrmsparenttapeofwidthnøtlessthansmnmmthehmmn
alá-:angappmñmatelynmtromtheedgeofthepmelmdparaneltothezm
si .

Thepaintundertestissünedthorougüyandthenappheâovarthewholelength
ofthecarrierpanelwithinarmmdausingadoctorhladewithashtwidthof

Thecomponentsofamnücamponentpaintshanhennxedhnmediatelypmto
wphcationoftheñlmintheratiospedñedbythemanutacturer. Careshallbe
takentoensurethatthecomponentsaranüxedthoroughly.

Afterthetestpanel (consisüngotthecmierpanelpmsroadmarldngpamt)has
beendriedfor'TZhataroundZO'Candthenforzmat45'c,thehmünancefactot
ofthepainthothonthecoatedtestsuüacetowhichadhesivetapeisapphed (B)
andanthetestsurtacecoatedwithhitumm(8')isdeterønedphotnmeüácanym
accordancewithAnnexCofENlüö. Bothvaiuesshanbermded. The
diñaencebetweenthelmancefactocdthepamtontheu'anspmntmpeand
thatofthepaintonthehitmnencoatingshanbecalculated( .8:8-8').
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Anne: D (menn)

mestthedmmcedmdmrmngw

D.1 .Principle

The principle of this method is to eid selection of a med marldng material which is
;15% direct application onto alkah'ne reacäve substrates (hydraulic concrete

D.2 Sumnazy

Aspecimenftacüonofpajntorcoldplasücisappäedtothreecarrierpanelsbya
doctor blade. A specimen fraction of a thermoplasüc material is heated to a
mouldablestate,pressedmtoasheetandalsoapphedtothreecamerpanels.
Afterthetestpaneishavebeenoonditionedtheyareclampedintoaframewhere
the coatings are subjected to the action of a 10% solution of sodium hydroxide for
aperiodoflishours. Afterwatering andbrushing,thesu:face characteristicsof
thetestzonesareassessed.

13.3 Apparatua

D.3.1 General

D.3.1.1 Frame with damping device.

D.3.1.2 Perforated plates, two plates 100mm by 200mm by 10mmof acrylic glass
with perforations of approximately 40mm diameter at the centre of the first mid
thirdquarterofthelengthofeachplatn.

D.3.1.3 Cover plates, two plates 100mm by 200mm by 10mm of acrylic glass.

0.3.1.4 Spatula.

D.3.1.5 Nail brush.

D.3.1.6 Oven, capahle of forced circulation to a temperature of 45'C .1: 3'C,
aeration.

D.3.1.7 Carrier panels, three panels 100m by 200mm by 10mm of acrylic glass,
transparent, roughened, graian of 150 mm coated paper..

D.3.2 Paint and cold plastic

D.3.2.1 Film applicator (doctor blade). 400m - 1000 um, 60 0: 80m wide for
paint, or :- screed box with adjustable slit for cold plastic.

:3.3.2.2 Beaker, 400m paper, coated with parafñn wax.

D.3.3 Thermoplastic

D.3.3.1 Vessel with hd

D.3.3.2 Paint scrape:
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D.3.3.3 Pen katie

D.3.3.4 Roll min, with two tons (each at least 300mm long)

D.3.3.'5 Polypropylene foil, 300mm wide, heat resistant to 200°C.

13.4 Number of testa

Aspedmenfracüonofeachmateüalisappüedtothreecamerpanels. Twoof
these panels are subjected to the sodium hydroxide solution and subsequently
testad. Thethirdoneservesasaraference.

13.5 ?reparation of testpanele.

:3.5.1 Paint
Aspedmenfracüonofthepainttobetestediswpüedtothreemughenedacryhc
glassoarrierpanels,sizeleOmeOOmnxlOmm,bymeansofadoctou:b1ade.
Theshtwidthofthedoctorbladeoorrespondstothewetñlmthickness
prescribed bythepaint manufacturer (atleast400um).

Asregardsmulü-oomponentpaints,thepaintoomponentssbaübeüxed(attbe
minng ratio prescn'bed by' the manufacmrer) directly before application.E å ä

Ifthemanufacnnerprescdbesthatthepaintbeapphedmseveralhyers,itis
neoessarytoselecttheshtwidthofthedocmrbladewhich correspon
largestoithewetñlmtbiclmessesstated. Thephenomenarelatedmthebond
betweentwopaintlayersarenotooveredhythistest.

conApaint tainingoverizesbanbescreenedbeforeapplicaüon.Careshouldbe
takentouseascreenwithanopenjngwidthasdoseaspossibletothewetmm
thicknesstaobeappäed.

Thetestpands(carmerpanelsw1thpant)^uesubeequenüymfornhours
atmomtemperamreandafterthatinanoven(inahonzomalposmm)for150
hoursatatemperamr'eofü'CzB'CmondmoMng). Thetestpanelsarethen
oooleddowntoroomtemperamre. *

cannotbestateddncetheapphcaümtemperaüuesforthermphsücsareusuany
intherangelöø'C-ZOO'C. Ingeneral,however,theapphcationtemperature
statedbythemanufacturershouldbeadequate. Ifaufacturergivesarange
oftemperatures,theovenshou1dbeadjustedtotheaverageva1ueofthe
temperatur-es stated.

Havmgreachedthemomdablestate,theheatedspedmenfractbnismdwitha
paintscraperforhomogenizaüon.

Whnethesepreparaüonsarepmoeeding,thembetweenthetwomnsofthemm
should be so adjusted thata sample (pressed between two polypropylene tons (pp
foñs)ofthe1ayert1üdmessprescribedbythemanufacnuercanbeproduoed.
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Astripofpolypmpylenefoilofalengthofabouthismtoffandfoldedinhalf
(crosswise). Thefoldisinsertedintothenipofthetworons,wrappingthetwo
endsofthe folded strip around them.

After homogenization, and while the sample is stil] in a mouldable state, it is
gradually placed between the two strips of pp fail by one Operator with a second
operator slowly and unifomahy Operating the crank handle of the roll min. The
rotaüvemotionoftheronsPnnsthetwohalvesofthefoüstripintothenipof
theronspressingthemtogetherandatthesametimeproducingaaheetsampleof
deñnedthickness. Aftercoonngtoroomtemperature,panelsare.cutofffromthe
sheetusingapenlmifeandoneoftheacrylicglasspanels(carnedpanels)asa
templa . Bymeansofthecarriarpanelsthreetestpanelsareprepared. The
threetestpanels(canierpanelsuáththennop1asücs)arethenstored(ina
horizontal position) in an oven for 14 days at a temperature of 45° .t 3°C
(condiüoning).

D.S.3 Cold plastic

Note 1: Careshouldbetakentowearsatetyglasseswhenhandlingperoxides.

Cold plasüc components are mixed immediately before application. Observing the
mangraüoprescdbedbythemanW,amtalof2509dbothcomponentsis
weighedintoabeakerforthispurpose. Theweighinginprocessmsthecarried
outtoanaccmcyof1%(relative). Thefirstcomponenttobeweighedshan
alwaysbethebasicmatedal,fonowedbythehardener.Componentsshanbe
stlrred intensively for one minute, om' according to the manufacturer-'s
instuctions,usingaspat1üa. Thecoldplasdctobetestedisappliedtothree
roughenedcarrierpanelsbymeansofadoctorblade. Theautwidthofthe
dmbhde,mthiscase,shanbetheeqxnvalentofthewetñlmthicknessofthe
marldrägmatedalptescdbedbythemanufactnrerofthemldplasüchtleast

Anyimpuriüesoroversizeinoneofthecomponentsneedtobeehminatedhy
screenjngthematenalheforemxing usingascreenwithanopeningwidthas
closelyaspossiblemotheapproximate wet-ümthiclmesstoheapphed.

Thetestpanels (car:ierpanelswithcoldplasüc)areü1enstoredfor12hoursat
roomtempentureandafterwardsmanoven(inahodzontalposiüon)for14days
atatemperatureof45°C23°C (conditioning). Thetestpanelsarethencooledto
roomtemperature.

13.6 Testing

Oneofthepanelsshall'beusedasareference. Thetworemainingpanels,with
themarldngmatenalfaceup,arephcedinasxñtableframeandeachiscovereá
MthaIOmmthickacryhcglasspanel (perforated plates 8.3.1.2). Sponge rubber
isglued ontothebottom edgesofthe perforated plates. Bymeansofapressing
devicetheperforatedplatesarepressedontothetestpanels. Thespongerubber
actsassealantbetweenthetestpanelandthepertoratedplate. Thecavities
whichareproducedabovethetestpanelsareñnedtotherimwithsodium
hydroxide solution of 10% concentration. Further acrylic glass plates (cover
panels) areused for coven'ngtheperforated plates.
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At45°c,themarkihgmaterialisanowedtoreacttotheeffectofthesodium
hydroxide solution for a period of 48 hours. After which the sodium hydroxide
solution is stirred up using a glass spatula through the perforations of the
perforated plates. The sodium hydroxide solution is then checked for any d'ntinct
andintensecoloun'ngasaresultofthechemicalreacüon(itseffectonthe
hinder) and for Clouds as a result of pigment disturbanoe.

After examination the sodium hydroxide solution is decanted. 'I'he test panels are
removedfromtheframe,p1aoedunderrunningwater, andhrushedwithahard
nailhmshunülanlmseparüdesareremovedfmmthetestzone(ünthen°nsing
waterisclear).

Afherwardsmetestmnesofmemrldngmaterial,wheretheyhadbeensuhjected
to the effect of sodium hydroxide solution, are inspected for any signs of
destructionhythesolutinn. Ifanyintensediscolourationisobservedthetest
panelsaredriedinanoven at 4S°C before evaluation.

D.7 Evaluation

D.7.1 Condition of test solution. A distinct and intense colouration
soluüonasaresultofitseffectonthehindershanbenotedaswen
disturbanoeasaresult of'the stirring.

D.7.2 Surfaoeoonditionofthetestzones. Themzrfaoeoftheoolouredfñmsin
thezonessubjectedtothetestsoluüonshanbedesuibedwithrespecttothe
following: signsofparüaloroompleteñlm destruction, surface roughening or
dasooloura'tion. .

Thesurtaoeoondiüonofthetestzonesofhoththermophsücsandooldplasücs
shallhedescribedvuthrespecttothefonowing: lossofgloss,changeinoolour,
surfaoerougheningandabrasion. PossibleretrorenectiveprOperüesarechecked
hyindiningthetestpanelsagainstthelighttofindoutwhethermcrobeadshave
heenexposedornot.

ofthetest
as igment

0.8 Anesst mar-lang materials

An appropriate criterion would be the chemical resistance ho sodium hydroxide
;jsolutionofthepaintsurfaoesinoetheadhesionofthepainttotheoancrete
'surfaoeisafunctionofitschemicalreslstanoe. Inthecaseofthinñlmsthe
hindercanhecompletelyhydrolisedhythetestsoluüonz* Inthiscaseñhn
adhesionoroohesionlossesuághtbeusedascriterionforanahresistance. After
exposumthetmtestpandsshahbesinüarotherwisemetestsshanberepeated.

D.8.1 Paint

Thepaintisalkaliresistantifitcannothebrushedoffwithahardbrush (nan
brush)inthezonessubjectedtotheeffectofthetestsolution.
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D.8.2 Thermoplasüc and cold plast:

'I'hennoplastic and cold plastic are alkali resistant if, on the whole:

1) The test solution, after a reaction time of 48 hours and sån-ing, shows no
sign of distinct and intense coloun'ng and neither any clouding as a result of
pigment disturbance.

2) Thetestzonesofthemarkingmaterialneithershawasignofsurface
roughening no; one indicating that the nücrobeads have beenexposed.

D.9 Predsionandrepe'dtion

Thetwopanelsshahgivethesameresütothenásethetestshanberepeated.
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Anna: E (man)

W-Methodfortesüngüichmücwmxaand
lununancefactors

E .1 Principle

Astoranneerxceptasoüdbbckofthermophsücmateüalismasuredinstead
ofapaintfilmonanaluminiumpanel. Thismethodspecifiesatestspecnmenof
cmvenientdimensionandsufüdentthicknesswgiveamwthmmGeandgivñm
maximumreñection. Otherspecimenscanbeusedifitisvezifiedthattheyhave
thesameproperües.

3.2 Apparatus

8.2.1 Light source and measun'ng device as in annex C of prEN 1436

8.2.2 Silicone rubber would. Flat sheet of Silicone rubber, approx. 10mm think,
tobeusedasabaseplate. Topsheetofsimilarsizeandthicknessbutwitba
IOOmmdrclecutintoittoformamould.

8.3 Test Proesdure

8.3.1 Takematerialandmeltsufñdentquanütymfmapreparedmbbermould
andcastaslabofapprox. 100mindiameterand10mmthick.

Notel: Materialsshannotbeheatedabovethemanufacmrersstahedsafeheaüng
temperature. Formutinepurposesspedmensmaybecastonamoothmeülsheet
coated .with permanent release coating of P.'I'.F.E. -
Howeverthembbermouldmustaiwaysbeueedforrefereepurposes. :matter
havingbeentested,thespedmenismbekeptfotfuthameasmanentsitshomd
bereturnedtoitsmouldandkeptatalowtemperature, preferabl
:eniga-amninordertoavoiddisturdm. Providedthecastfacemndersurface)
ofthespedmenisusedforthemeasumenpthepresenceofsohdghssbeadsh
thematen'alisunlikelytnaffectüshminance.

Hnecessary,mordertoobtainamoothundersmface,thempofthemou1dmay
beloadedwithaSkgweightwhnstthespedmeniswum. -

w8.3.2 AHowthespedmenhocooltoroomtemperatuxeandthenranoveitfrmnthe
mouidandimmediatelymeasurethetrichromaticvaiuesxaandzonthree
differentareasoftheundersurfaceatthespechnen. -» .
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Anna: 1' (normative)

'I'hermoplastic - Method for testing scanning podnt

F.1 Pnndple

The principle of this method is to determine the softening point of thermoplastic
road markjng materials in accordance with Wilhelm.

Thesofteningpointiethetemperature,underthetesüngcondiüonsofthás
method, at which a given layer of thermoplastic material experiences a given
deformation under the action of a steel han of 13,99 weight.

17.2 Apparatue

F.2.1 Ring. In accordance with Wilhelm (see Fig. 1). Consisting of a bottom
ring half and a top ring half with bayonet catch, retaining rod and prominently
protruding nipples. .

F.2.2 Beaker, appropriate form for the equipment.

:7.2.3 Steel han, weighjng 13,99 2 0,19. e.g. han 15mm diameter.

522.4 Thermometer +30°C to 200°C graduated O,S°C divisions.

F.2.5 Base plate of metal or glass.

F.2.6 Mould par-ting agent. e.g. :mixture of glycerine and dextrjne in 1:1 ratio.

522.7 'Knife.

F.2.8 Tongs or tweezer, for holding han.

132.9 Test liquids, freshly boned distined water, glyoerine.

F.2.10 Device for heating the beaker, enahles the temperature of the best liquid
toberaiseduniformlyfromS'CtolBO'CatarateofS'CpeIGOseconds-r5
secondsandwithstlrringifnecessarytomaimamtheheatlngrate.

FA Samplee

gehe samåne quantity shall amount to approximately 509. Two test specimens
testa . .

F.5 ?reparation of the ring

Thebottomhalfofthen'ngandhaseplate,thinlycoatedwlththemouldparüng
agent, are heated, together with the sample, to the manufacturer's suggested
softening point +70°C.

Pillthebottomhalfoftheringwiththehotspedmen. Plaoethetophaüofthe
ringontothebottomhalfsothatthesuperfluousporüonofthemateüalis
pressedoutofthewholeofthetophalfandleavestandjngfm'BOMnutesatroom
temperature (18°CtoZB°C). The salientporüonoithetestspedmenistrimmed
åváththewarmedluüfesothatthesurfaceofthetestspedmenissunothand

t.
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The bottom half of the ring is then inserted into the top half and fastened with

the bayonet catch. The test spedmen is now firmly damped between the two

halves of the ring, and is not capable of becoming deformed at the edges.
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1719.1. Ring in ucuz-dance with Wilhelm (measurements in mms)



Page 24
prEN 1871 : 1996

F.6 Prooedure

The ring, after preparation as in ?.5, is suspended in the beaker in such a way
that its bottom face is situated 50mm above the bottom of the beaker. Then the
test liquid is poured into the beaker up to a height of 50mm above the top race of
the ring at a temperature of approx. 5°C or 30°C respecüvely. The ball 15
placed in the test liquid but not on the test specimen. Next, the thernwmeter is
suspended in the beaker in such a way that its bottom end lies flush with the
bothomfaceofthering, butdoesnottoucheitherthen'ngorthebeaker.

The type of .test liquid and the temperature, will depend on the softening
point of the sample and are listed below.

Table 1 : Test conditions

   

Softening point in accordance Test liquid I-Hin'al temperature
With Wilhelmi

oc
°C

up to 80 °c Freshly boiled s
distined water

over 80 °C Glycerine 30

  

.After-innersionoftheballthebeakerisleftstandingforløminutesatroom
MPC-215m!! (IST. - 28°C) on the heating device, which not yet been
switched ou. Only after these"- 16 nun'utes'* have ehpsed- should the han'" he placed
onthetestspedmenint'nemiddieofthering, withtheaidufthetongsor
tweezers.

Thebeakeristhenheatedinsuchawaythatthetemperaüzreofthetesiäquid
increases uniforme atarateoiåat'perminute, withnonturbulent stirnng. The
firstfewminutesaneusedtoadjusttherateoftempmren'se. Ata
tmpemhueMWbesihmtedatieastiâ'Cbeluwthesoüenmgpdntofthe
sample,merateofthemeraüueñsemusthavebeenadjustedwithsufñdmt
accuracymensurethatthefurthernteottemperaniredsefrmnthispoint
onwardstakesplace atarateofS'CperGOseoond5258econds. Deviations may
onlyoccurwithintherangeofthesetssecondsandmusteventhennotbe
compensated for during the progress of the test.

Asthetemperatureincreases,thetestspedmenbeoomesmorecamberedina'
downwarddirectionunderthepressureofthehan. Attheinstant wheneither
thetestspecimenorthebanoomesinoontactwiththefloorofthebeakerthe
temperature mustbereadofftothenearesto,5°c.

The second specimen must be tested in a second heating process.

Hmetemperatuesmeasuredonthetwotestspedmensdifferfromoneanotherby
morethanthepermissable2°Cthenthetestshanberepeatedontwonewtest
specimens.

'5.7 Presentation of the result

The following data shall be specified with reference to this method.

Mean value of the two measurements, rounded to the nearest 1°C represents the
softening point in accordance with Wilhelmi.
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Anne: G (normatlve)

Thermoplas'dc - Method for testing heat stahinty

6.1 Principle

The method is intended for the determination of the heat stability of a
thermoplastic road marking material under prescribed conditions. The test is
designed to simulate the heating conditions which occur dun'ng normal application
operations. -

6.2 Summary

Thethermoplasticmaten'alismademoltenandthenheatedforöhoursat
application temperature. Determinations, like trichromatic co-ordinates x,y and
lumlnanoe, sortening point, indentaion value, Tnöger wear and UV ageing are then
performed as required.

6.3 Apparatus

6.3.1 Heating equipment, suitable for heating the sample and maintaining
temperatures up to about 220°C vn'thin :2°C.

Paddle stirrar, electrically driven and controlled to rotate at 100r/min .t 10 r/min.
TheshaftofthesürrerisalOmmdiameterrodofsuitahlelengthñttedwitha
double blade" paddle of 55mm length, 20mm depth and lmm think (see Figs. 1, 2

and 3).

6.3.2 Thermometer, measun'ng range up to 250°C with 1°C divm and
accuracy of 21°C.

6.3.3 l-litre paint tins with rim, made of aluminium (glass or stainless steel),
inner diameter'lOOmm and height 130mm. _(Glass should be used for products
l;etätaining hard eoarse aggregate.) Aluminium fail to cover the tin dun'ng

ting.

6.3.4 Spatula, or other suitable tool for the marking compound.

'; 6.3.5 Dividing tool (if required) e.g. hammer or sledge hammer.

6.4 ?reparation of sample _ w

6.4.1 Division of sample. The thermoplastic oompound is divided where
necessaryusingahammerorsledgehammer. Tofadlitatethisprocess,the
samplemaybefrozeninafreezingcabinetforatleastaeoupleofhom (or
overnight) to obtain a more brittle consistency before being divided into smaller
pieceswithahammer.

During this operation protective goggles must be worn. The sample may be
covered with a cloth to prevent danger from flying fragments.

After division, pieces, weighing a total of 1.7kg, are removed at random from
various parts of the interior of the sample.
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6.4.2 Heating. The sample is placed in l-htre paint tins (6.3.2) for heating.
(Pre-heatingmaybecarriedoutinanomatlåO'C). Thetinwiththesampleis
placed in a thermostatically regulated heating mantle for heating to the apphcatlon
temperature. The stirrar is placed in the centre of the tin, 15mm above the
bottom. The thermometer is placed in the sample, just between stln'er and än
wall, 50mm to 60 mm above the bottom of the tin. This can normally be done
when the test sample has reached a temperature of approximately 150°C. Whilst
being brought up to temperature the samme is stirred continuously. The tin with
the sample must be covered with foil during this heating period. A suitable
stirring speed is 100 rpm. Heating from 150°C to the test temperature (200'C 2
2°C or 2 2°C of the maximum specified application temperature) should not take
more than approximately 1.5 hours.

Whenthesamplehasreachedthemqtnredtemperatumandisfunyhomogenised,
test conditions are maintained for 6 hours. The heating mantle is then switched
offandthetinandsamplelefttocooltoroomtemperatureinthemantle.

A temperature above the required test temperature can be accepted for short
periodsofümebutthesemustnottotalmorethanZOminutesoverthetest

The temperature must never exceed the maximum temperature given by
the manufacturer.

6.5 Testing

When the material has cooled to room temperature (normally overnight),
determinations are carried out on the following parameters.

a) trichromaüc co-ordinates x,y and lumlnance factor 8
b) indentation
c) Tröger wear
d) UV ageing

Foreachtest,mepreparaüonofthesampleand-tesüngiscarriedmtaccordmg
tothemethodinthe appropriate annex. Theresults arereported and compared
vnthresmtsüomsanpleswhichhavemtbeensubjectedmtheheatshbmtytest.
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Figure 1. Equipment for heating the tharmoplastic road
marldng sample
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Figure 2 : Equipment detail - Stix-rer :haft
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Anne: H (normauve)

Thermoplastlc - Method for testing cold impact

H.1 Principle

The principle is to measure the resistance of thermoplastic materials, which have
been stored at cold temperatures, to the impact of a falling steel ball. -

H.2 Apparat-us

H.2.1 Hobart mixer model N 50 (electric paddle stirrer), or equipment,
having a mixing container, capacity SL, which can be heated during mizing and
capable of preventing overheating . Single hladed paddle.

8.2.2 Thermometer, measuring range O°C - 250°C with 1°C divisions and
accuracy : 1°C.

8.2.3 Cylindrical Spring moulds

Internal diameter: 50mm
Depth: 25mm

3.2.4 Glass or metal plate

8.2.5 Metaltaycontainingacylhxdricalrecessinthebaseofituáthdimensions
of diameter 52mm and depth me.

H.2.6 Base plate with centering device

H.2.7 Steel balls, a) diameter 25,4mm, weight 66,89 :I: 0,29
1)) diameter 30mm, weight 110g t 0,3g

0,5mm
0,3mmH-

H'

H.2.8 Electromagnet

H.2.9 Silicon paper stn'ps, length 155mm width 25mm

H.2.1O Bn'ne solution, a solution of iBOgsodium chlonde (Na Cl) in llitre of
water (for stor-ing specimens at -10°C).

8.2.11 Freezer cabinet, capable of teaching -10'C 23°C

8.3 Test Procedure

8.3.1 Specimen preparation. Heat the material in the mixing container (in th'
caseof block formmaterialbreak into piecesnolargerthan100g). Stil
consatgåflyandmeasuretemperature. Condnueheaüngunülthematerlalhasgood
50W "tY»

Note 1: Do not heat above the supplier's advised maximum safe heating
temperature .

Place the Silicon paper strlps roundtheinsideofthemoulds andplacethemoulds
onthemetalorglassplatewhichhasbeenpreviouslytreatedwithreleaseoil.



. Page31
prEN 1871 : 1996

Fillthemmzldswiththemoltenmatenalsothatitisshghüyabovethetoplevelof
themoulds. Allowthespedmenstocooltoamhienttemperatureandthenleveloff
thetop surface ofthemoulds usingaheated knife. Remove specjmensfmmthe
mouldsandünmersethemforBhrsmamntahleeontajnerñneduáthamixuxreof
ice and water at O°C or in a freezing cahinet at -10°C 23°C.

8.3.2 Test. For each test remove a specimen from the container and place it,
with the levened face downwards, into the reeess of the metal tray. Fill the tray
withwaterat0°Ctotheleveloftheuppersurfaeeofthespedmen.

Withtheaidof-thee1ectromagnetannwthestee1hanof25,4mtofanontothe
centeofthespecimenfromaheightonMmmeasuredfrmnthetopsurfaceat
thespecimentotheundersideaftheban). Examinethespechnentoseeifithas
broken or shows evidence of cracking. Test for the presence of hidden cracks by
tryingtohreakthespecimenhy hand. Repeattheprocedure until 10 specimens,
preparedfromthesamematedal,havebeentested.Recardthenumberof
specimens which have not broken or cracked.

3.3.3 For testing at -10'Cremoveaspecimenfromthefreezing cabzlnet and place
it,withthe1eve11edface downwards,intothereeessofthemetaltray. Fillthe
traywithhn'ne solution at -10°Ctothe1evelofthespecimen. TestasinH.3.2
butusingthesteelhaüofBOmmdiameter. -
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Anna: J (normative)

Thermoplastic - Method for testing mdentauon

J .1 Principle

The principle is the determination of the indentation value Of a thermoplastic road
marking material. The indentation value is the time in seconds required for a

cylinderwithabaseareaof100mm2andaforceof515Ntosink10mmintothe
oompound at a given temperature. -

3.2 Soma-y

A sample of the thermOplastic road marldng compound is east in moulds to produce
70 mm test cubes. The test cubes are oonditioned in the mould in a water bath.

Acylindrical stamp with a cross section of 100mm2 isapgåled perpendicularlyto_
the sample surface and loaded with a force of 515 N. T indentation depth of
theteststampvarieswithtimeandisrecorded.

The time taken to reach 10mm indentation is recorded. Normally, determinations
are carried out on two samples.

3.3 Apparatus

3.3.1 Indentation load equipment, with test stamp, dia]
0.01nun .divisions and water bath capacity 7.5 Its (See Figure 1).

Theapparatusisdesignedsothatthesamplecanheazbjectedhythestamptoa
totalloadofSlSNthappliedperpendiculartothetestsurfaoe. Theloadiug
shaft itself contributes a force of 24,5 N and the weights acting on the sample
mer: a further 490,5 N. (The total weight acting on the sample is 52,5kg t

t 9)- . .. _

3.3.2 Test stamp,[consistingofastee1cylinderwithañatbottomhavinganarea

of 100mm2 (oorresponding to a 11,3mm). The mantle and bottom
surfaoeof the stamparegroundtoahighünish.

.7.3.3 Dial guage, with gradah'ons of 0,1mm and an accuracy of :0,1mm.

3.3.4 Water bath, capahle of oontroling the temperamI'e'" at the required test
temperature :0,5°C. .

The entire apparatus must be placed on a flat surface.

.3.3.5 Square steel mould, inner size '70m .2 lmm, with base plate and ñxing
device. (see Figure 2). -

3.3.6 Apparatus for heating the sample (se mer G Fig. 1).

.3.3.7 1-litre paint ün. (see annex G 3.3)

.3.3.8 Stopwatch, with gradations of 0,15 and with accuracy 2 0,15.

J. 3 . 9 Glyoerine for luhricating the mould and baseplate.
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Figure 1 . Indentaüon load apparatus

3.3.10 Dividing tool (see anna: 6.3.5).

3.3.1.1 Spatula or other suitable tool for stått-ing sample.

.1.3.1.2 Ovan, capable of being "controlled at any tempel-attan up to 200°C.
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Figure 2. Steel moqu with using device

.3.4 ?reparation of the sample _

.7.4.1 Dizilsion of sample, the thermoplastic compound is divided as described in
annex G. . . _

.3.4.2 Heating and casting of test cubes, heating is carried out as descdbed in
annex G. 4.2. When the sample has reached the required temperature and finally
homogenisedwithaspatula, itiscastinthetestcubes.

The heating sample is poured evenly, with a small excess, into the mould which
has been previously lubricated with glycerine. After the test cube has cooled
somewhatatool, suchasaspatula, isusedtoproduceasmanelevationinthe
centre of the top surface. The elevation must be sufficiently big so that a flat
surface is formed when the test cube has cooled completely.

Whenthetestcubehasreachedroomtemperatureitisremovedfromthemould,
turned so that one side is at the bottom and remounted in this way in the mould.
It is important that the test cube tests completely on the haseplate.

.3.4.3 Conditioning, after being turned in the mould and firmly re-fixed, the test
cube is placed in the water bath and conditioned at 20°C :t 0,5'C for at least 1
hour (other testing temperatures may apply). Two cubes are prepared and the
test is carried out on both cuhes.
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3.5 Testing

Thetestcubeisplacedundertheteststamp,withthetotalloadmovedupwards
with the aid of the raising and lowen'ng device. The loading shaft alone (force
24,5 N)isappliedtothe surfaceofthetestcubeatadistanceofapproxjmately
ZOmfromtheedgeofthecube. Whenthisloadisstabñizedthedialgaugeis
set to 0 with the fine adjustment. By slowly turning the rm'sing and bwen'ng
deviceandturnjngtheaImZtoBümessothattheloadiscompletelyfree,the
totalload(515N)isthenappüedtotheshaftandthestopwatchisstarted. The
time for 10 mm indentation is recorded.

Note: Testing procedure should be carried out within 48 hours of sample
preparation.

.

.7.6 Calcuhüon

TheümetakenforlOmmindentaüonisspedñedinseoondsforeachtestcube.
Thearithmeticmeaniscalculated.

.3.7 Precision, repetition

chedeviaüonbetweenhdividualvaluesandmeandoesnotexceedåsformeans
lessthanSOS,orlO%formeansgreaterthanSOs,thenthevaluesareappmed.

Ifthedeviaüonisgreater,twofurthercubesaretested. Thearithmeäcmeanof
anthevaluesiscalculated. Ifthedeviaüonbetweenthismeanandanyindividual
valueisgreaterthanåsorlürespecüvely,mevdueisrejectedmdanewmean
calculatedfromtheapptovedvalues.

.1.8 Report

Indetermningtheindentaümvalue,thetestteportmustspedfy:

a) thattesünghasbeenperformedaoootdingtothismethod.

h) thetesttemperature. V

c) 3: time for 10mm indentation inaeoonds, the mean and an approved
ues. .
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Anna: K (normaüve)

Thermoplastlcandcoldplastlc-MethodfortashngTrÖqerwear

KJ 'Pnndple

The principle of the method is the determinaüon of the wear resistance of
thermoplastic and' cold plastic road marking materials. Wear is_ produced in 4 a
Tröger apparatus on a sample which is applied on a Marshall specunen. The test
is carried out at a temperature of -10°C.

K.2 Summary

The heated, homogem'sed thermoplasüc or prepared cold plastic material is applied
on a Marshall specimen and is conditioned at -10°C for 15 hours to 20 hours. 'l'he
sample is then mounted in a Tröger apparatus. \ '

\

wear is produced by a needle gun driven hy oompresSed air. During testing air,
at -10°C, is blown continuously across the sample. \

The mass of abraded material is recorded by weigth the test sample before and
afterthetest. Thevolumelossisthencalculated.

Normahy,tesüngiscarñedoutmthreenarshantestspedmensmwhichmaterial
has been applied.

K.3 Apparatus

8.3.1 A flat steel plate.

8.3.2 " Marshall specimens, with paving grade hitumen 160/220, hinder content
6,7% :t 0,3% hy weight, maximum aggregate size 4mm and vdds content 4,4% i 1,0%
byvolume. ThespecimensaresawntoapproximatelyBOmmthick.

3.3.3 Steel moulds and scraper, for application of the sample onto the Marshall
specimens. (see Figure 1). V

K.3.4 Sample heating equipment, as ln annex G. F19. 1.

K.3.5 1-litre paint tins, as in anne: 6.3.3.

x.3.5 Spatula, or other suitable 1:001 for stlrrlng the molten material.

x.3.7 Dividing tool, see annex 6.3.5.

x.3.a Oven, capahle of being set to any temperature up to approximately 200°c.

K.3.9 Freezing cahinet, capable of being set to any temperature down to
approximately -15°C and to keep the required temperature within t. 2'C.

K.3.10 Laboratory balance, with predslon of 0,19.

K.3.11 Tröger apparatus, placed in a sound-insulated cahinet (see Figure 2).

K.3.12 Cold air device, for providing a continuous supply of cold air at -10°C
:2'C.

K.3.13 Glycerlne, for lubricating the mould.
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g.

KA ?reparation of sample - thermoplastic ' .

K.4.1 Division of sample is carried out as described in annex 6.4.1.

K.4.2 Heating and application, heating 'is carried out as described in annex
6.4.2. When the sample has reached the required temperaturé'üüs finally
homogenised with a spatula and the material is then applied to a Marshall specimen
using a mould and scraper (see Figure 1). The mould and scrape: shall he
heated between 150°C and 180°C. The mould shall be greased along the inside

cimenshallheclean,dryandplaoedtlatwithwith glycerine . The Marshall spe
thesawnsurfaceup. Thehotmouldisplaoedovertheuarshallspecimen,the
markingmaterlaliscastandscrapedoffalongthetopofthemouldwith
scraper. After approximately 30 seconds the mould is removed hy Msüng it.

After application the sample is allowed to cool to room temperature.

Approximater Bmm of material is applied. Other thicltnesses, like 1 ,Smm for
spray plastics, can be used.

Thetestiscarriedoutonthreesamples.

'"'..

   

 

 

L_

  

J.101 0-

  

Figure 1. Mouldandocraper for applyingmarldngmatarial
onaMarshallopedmen
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3.5 ?reparation of sample - cold plastlc

Prepare the cold plastic material as recommended by the supplier . Apply the

materialtotheMarshanspecimensusingamouldandascraper. Themouldshall
be greased along the inside edge with glycerine. The Marshall specunen must be

.clean, dry and placed flat with the sawn surface up. The mould is placed over
the spedmen and the marking material is cast and along the
top of the mould with the scrape: (remove the mould by tmshng it after
recommendations by the supplier).

Afterapphcaüon,thesamplesareanowedtocodtormmtemperatureandanowed
to cure for a period specified by the supplier.

Thethicknessofthemoulddependsonthematen'alandisaccordingto
recommendah'on by the supplier.

Thetestiscarn'edoutonthreesamples.

'x.6 Testing

K.6.1 General weighing is carried out using a laboratory balance with a readout
precision of 0,19.

K.6.2 Weighing and processian Trögerapparatus. The sampleisweighed and
fixedintheTrögerapparatus. Theneedlegunisadjustedsothatthedistance
betweentheneedleandthesurfaoeotthesampleisåmm. Therotaüngtahlewith
thesampleissetinmoüon. RotaüonspeedmustbeBOrpm. Thedoorotthe
sound-ämm'ted cabinet is closed and the Tröger apparatus (see Figure 2)
starta.

Thesamples(váth3mmthiclmess)areprocessedfor16periodsof408eoonds(at
anairpressureofSOOkPa)witha328eoondintervalbetweeneachperiod._ At
thesametimecoldair(at -10°C)ishlownacrossthesample. Using suitable
automation the Tröger apparatus can be programmed to operate without manual
supervmon.

Forsprayphsücs(1,5mmthiclmess)thesamplesmayhepmoessedfor5periods
as well as for 16.

K.6.3 Weighing, when testing has been concluded after 16, (or 5 and 16
periods), the sample is removed, brushed off thoroughlyand weighed.

KJ Calculator:

Wear is specified in cm3 and is calculated as follows:

mL-_ms
W: p

= wearincm3
mi: weightoforiginaltestspecimeningrams
ms: weightoftestspecimeningramsaftertesüng
p - densityoftestedmaterlal

and itisspecifiedtoanaccuracyofOJ. cm3

where w

The arithmetic mean is calculated.
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K.8 Preddon, repetition

If the deviation between individual values and the mean does not exceed 0,3 cm3

for means less than 2,5 cm3, or 10% for means greater than 2,5 :1113, the values
are approved . If the deviation is greater then two further samples are tested.
The arithmetic mean of all the values is calculated. If the deviatlon between this

mean and any individual value is greater than 0,3cm3 or 10% respectively, the
value is rejected and a new mean calculated from the approved values.

K.9 Report

When determining wear, the test report shall specify that:

a) testing has been performed in accordance with this method

b) wear in grams, all approved values

c) density of tested material and testing method used for its deterun'naüon

d) wear in cm3, mean value and all approved values.




