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VTI notat 8-2002 

Förord 
I Vägverkets ATB VÄG finns allmänna tekniska beskrivningar för vägmar-
keringar. Dessa är i första hand anpassade för vägmarkering på asfaltbeläggning. 
Vid utförande av vägmarkering på betongväg är det särskilt viktigt att få 
vägmarkeringen att fästa mot betongbeläggningen. Särskilda åtgärder måste göras 
för att säkerställa vidhäftningen. 

Vägverket har därför givit VTI i uppdrag att undersöka vilka krav som bör 
ställas vid utförande av vägmarkeringar på betongbeläggningar. Uppdraget är 
uppdelat i tre delar: Inventering av erfarenheter, laboratorieundersökning och 
fältförsök. 

Projektets första två delar, inventering av erfarenheter och laboratorie-
undersökningar har redovisats i VTI notat 28-1999 och VTI notat 25-1999. 

Föreliggande notat redovisar det fältförsök som utfördes 1999 på väg E20 vid 
Eskilstuna. I rapporten beskrivs förstudie, utförande och uppföljning av tre olika 
produkter av vägmarkeringsmassa. Vid utförandet har man följt de rekommen-
dationer som tagits fram för att förbättra vidhäftningen mellan vägmarkeringen 
och betongbeläggningar. Resultatet har följts upp dels genom provning av 
vägmarkeringsmassa på upptagna borrkärnor dels genom besiktning av 
vägmarkeringar på vägen. 
 
Linköping i mars 2002 
 
 
Bengt-Åke Hultqvist 
Projektledare 
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1 Bakgrund och sammanfattning  
På flera av de betongvägar som byggdes i Sverige under 1990-talet har man haft 
problem med att få vägmarkeringsmassan att fästa mot beläggningen. Enligt 
uppgift släpper markeringsmassan lättare från betongbeläggning än från 
asfaltbeläggning. Problemet verkar vara störst under de första åren. I tidigare 
utförda undersökningar har problemet kartlagts vid laboratorieundersökning och 
genom inventering av vägmarkeringarna på de svenska betongvägarna. 
Undersökningarna har resulterat i att rekommendationer har tagits fram för att 
förbättra vidhäftningen mellan vägmarkeringar och betongbeläggningar: 
− Mekanisk rengöring av beläggningsytan med stålborste eller genom fräsning 
− Högtryckstvättning av betongytan 
− Torkning av ytan 
− Behandling med primer 
− Läggning av markeringsmassa 3–4 mm tjock 
− Användning av heldragen kantlinje utan kammar 
 
För att verifiera dessa rekommendationer utfördes ett fältförsök hösten 1999 på 
väg E20 vid Eskilstuna. Från den ordinarie vägmarkeringen har ca 400 m 
undanhållits för provsträckor av två alternativa utföranden. Som jämförelsesträcka 
har valts ca 200 m från den ordinarie vägmarkeringen. VTI har dokumenterat 
utförandet samt tagit ut materialprov för kvalitetskontroll på laboratoriet. 
Fältförsöket utvärderas med hjälp av laboratorieprovning av vägmarkeringen på 
upptagna borrkärnor samt vid inspektion på vägen av vägmarkeringarnas 
tillståndsutveckling. 

Tre olika markeringsprodukter har ingått i undersökningen: 
– Norskilt E529W Termoplast, extruderad massa  
– Cleanosol 6731 B Termoplast, spraymassa 
– Geveko Aquaplast Kallplastmassa, enkomponent akrylbaserad 

 
Samtliga material har provats i en förstudie på laboratoriet. Vidhäftningen mellan 
betongyta och markeringsmaterial uppvisade goda resultat. Aquaplasten hade bäst 
vidhäftning i förstudien. 

Vid fältförsöket på betongvägen vid Eskilstuna blev vidhäftningen för samtliga 
material lägre än vid förstudien. Sämst vidhäftning fick Aquaplasten. Vid 
inspektion efter första vintern hade samtliga vägmarkeringar som var utförda med 
Aquaplast släppt från beläggningen. Markeringsmaterialet låg i diket utanför 
beläggningen. Redan vid utförandet konstaterades att Aquaplasten hade svårt att 
hårdna vid den låga temperatur som rådde vid läggningstillfället. Vädret var inte 
lämpligt för aquaplasten som är känslig för fukt och låga temperaturer. De båda 
termoplastmassorna hade klarat första vintern bra utan några större skador trots att 
läggningen gjordes sent på hösten. 

Vid utförandet av vägmarkeringar på betongbeläggningar är det viktigt att vidta 
extra åtgärder för att förbättra vidhäftningen. Fältförsöket visar så här långt att de 
uppställda rekommendationerna ger ett bra resultat för termoplastmassor.  
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2 Syfte 
Syftet med fältförsöket var att verifiera de rekommendationer som har tagits fram 
för utförandet av vägmarkeringar på betongbeläggningar samt att prova några nya 
alternativa material som är under utveckling. 
 
 
3 Förstudie på laboratoriet 
I en förstudie som genomfördes på laboratoriet undersöktes de utvalda väg-
markeringsmaterialen. Tre olika markeringsmassor har ingått i undersökningen:  
– Norskilt E529W Termoplast, extruderad massa  
– Cleanosol 6731 B  Termoplast, spraymassa 
– Geveko Aquaplast  Kallplastmassa, enkomponent akrylbaserad 
 
Förstudien har i möjligaste mån följt det förslag till provningsprogram (tabell 1) 
som presenterades i VTI notat 25-1999 (2) för vägmarkering på betongväg. 
Följande tillägg fanns dock angivna: ”Vägmarkeringsmassan skall provas med 
tillhörande primer på provkroppar av betong. Borrkärnor tas om möjligt upp från 
den aktuella betongvägen. Primer föreslås alltid ingå för vägmarkering på 
betongväg, så att en viss dammbindningseffekt erhålles samt för att säkerställa 
vidhäftningen mellan markering och betong.” 

 
Tabell 1 Förslag till provningsprogram för vägmarkering på betongväg enligt 
VTI notat 25-1999. 
 Termoplastmassa Kallplast 
 Extruderad 3 mm Spray 1,5 mm 1,5 mm 
Provning enligt VÄG 94 
Värmebehandling 
(VVMB 503) 

X X - 

Stämpelvärde 
(VVMB 586) 

X X - 

Trögerslitage – Betong 
(VVMB 502) 

X X X 

Vidhäftning – Betong 
(VVMB 502) 

X X X 

Reflektans, Y-faktor enligt 
CIE (VVMB 80) 

X X X 

Åldring enligt VÄG 94 i 
vädersimulator 
(ISO 4892) 
+Trögerslitage – Betong 
+Reflektans 

X 
1000 tim 

 
16 per 

X 
500 tim 

 
5 per 

X 
500/1000 tim 

 
5/16 per 

Övrig provning 
Åldringscykler 
(Modifierad BRO 94) 
+Vidhäftning – Betong 
+Trögerslitage – Betong 

X 
 
 

16 per 

X 
 
 

5 per 

X 
 
 

5/16 per 
 
Laboratorieundersökningarna omfattar funktionsprovning av stämpelbelastnings-
värde, vidhäftningsegenskaper och slitstyrka enligt VÄG 94, utförd med vägmar-
keringsmaterial och primer applicerad på provkropp av betong från den aktuella 
vägen. Provningarna föreslås utföras före och efter åldringscykler samt accelererad 
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åldring i vädersimulator. I åldringscyklerna ingår värmelagring och frys-tö-cykler 
enligt specificerad metodik. 

I denna förstudie har betongprovkroppar använts från väg E20, delen 
Eskilstuna–Arphus, samma betongväg som fältförsöket senare utfördes på. Till 
testet användes 20 borrkärnor per material, sammanlagt 60 borrkärnor. Före 
provtagningen stålborstades betongbeläggningen för att avlägsna den membran-
härdare som hade lagts på vägen vid utförandet. Borrkärnor med diametern 
100 mm togs därefter upp av Vägverket och sändes till VTI förpackade i 
plastpåsar. Efter en vecka sågades borrkärnorna i laboratoriet till en tjocklek av ca 
35 mm. Borrkärnorna placerades sedan i plastpåse igen. Applicering av primer 
och vägmarkering, Cleanosol 6731 B och Geveko Aquaplast, utfördes på yttorra 
borrkärnor i nära anslutning till sågningen. För den ordinarie produkten Norskilt 
E529 W utfördes appliceringen på borrkärnor ca 4 månader efter sågningen när 
den ordinarie läggningen på vägen hade avslutats.  

Följande provningar har utförts: 
• Värmebehandling (endast Cleanosol 6731 B) 
• Stämpelbelastningsvärde (endast termoplastmassorna) 
• Trögerslitage  
• Vidhäftningsprovning  
• Reflektans 
• Åldring i vädersimulator enligt VÄG 94 (endast Cleanosol 6731 B och 

Geveko Aquaplast) 
• Åldring med frys-tö-cykler enligt BRO 94 

 
Tre provkroppar ingår normalt i varje provningsomgång av Trögerslitage, 
reflektans och vidhäftning. Provningarna utförs före och efter ingående åldring.  

Provningarna och resultaten redovisas och kommenteras i texten nedan samt i 
tabell 2 och bilaga 2. Provningsmetoderna beskrivs i bilaga 1. 
 
3.1  Värmebehandling 
Cleanosolmaterialet värmebehandlades innan det undersöktes vidare med övriga 
provningar. Norskiltmaterialet däremot värmebehandlades ej eftersom det materi-
alet togs ut i samband med läggning på vägen. Aquaplasten genomgick inte heller 
någon värmebehandling eftersom det är en kallplast. 

 
3.2  Stämpelbelastning 
Erhållet stämpelbelastningsvärde blev för Norskilt 36 sekunder och för Cleanosol 
59 sekunder. Aquaplasten provades inte eftersom stämpelbelastning normalt inte 
utförs på kallplaster. För spraymassor är kravet enligt VÄG 94 att stämpel-
belastningstiden skall vara 5–120 sekunder och för extruderade massor är kravet 
5–45 sekunder. Båda termoplasterna klarade alltså kraven. 

 
3.3  Trögerslitage 
För termoplastmassorna var slitaget lågt för båda materialen, 0,7 gram för 
Cleanosol (5 perioder) respektive 1,1 gram för Norskilt (16 perioder). Slitaget för 
Aquaplast var ca 2,2 gram efter 5 perioder. Kraven enligt VÄG 94 är < 5 gram för 
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extruderat material efter 16 perioder respektive < 3 gram för spraymassa efter  
5 perioder. Båda termoplastmassorna klarade alltså kraven. 
 
3.4 Vidhäftningsprovning  
För termoplastmassorna uppmättes enskilda vidhäftningsresultat mellan 1,4 och 
1,5 N/mm². Båda produkterna klarar alltså kravet enligt VÄG 94 (> 1,3 N/mm²). 
För Aquaplast var vidhäftningsresultaten ännu högre, ca 1,8 N/mm².  

 
3.5 Reflektans 
Uppmätta värden för reflektansen var mellan 0,77 och 0,81 för termoplast-
materialen samt 0,88 för Aquaplast, (y-faktor enligt CIE). Samtliga material låg 
därmed högt över kraven enligt VÄG 94. Reflektans av vägmarkering på asfalt 
ska vara > 0,50 och på betong > 0,60. 

 
3.6 Åldring i vädersimulator enligt VÄG 94 
Både Cleanosol och Aquaplast har åldrats i vädersimulator i 500 timmar. Efter 
åldringen har de genomgått reflektansmätning och sedan slitageprovning i 
trögerapparat. Efter åldring har båda materialen slitits något mer. Cleanosol har 
försämrats med i snitt 0,5 gram och Aquaplast med 1,3 gram. Enligt VÄG 94 får 
ett spraymaterial inte försämra sitt trögerslitage med mer än ett gram (gäller dock 
efter 1000 timmars åldring). Även reflektansen har försämrats något litet, mellan 
0,02 och 0,04 enheter. Fortfarande ligger reflektansen högt över kraven i VÄG 94 
(y-faktor enligt CIE > 0,60 för vägmarkering applicerad på betong). På grund av 
otillräcklig mängd provkroppar har inte materialet från Norskilt åldrats. 
 
3.7 Åldring med frys-tö-cykler enligt BRO 94 
Under åldringscyklerna förekom kraftig blåsbildning för termoplastmaterialen. 
Blåsorna slets ned fort vid den efterföljande Trögerslitageprovningen. Resultaten 
försämrades något på grund av detta. Med undantag av en provkropp som hade 
fått en avslagen kantbit blev slitaget för Norskiltmaterialet inte högre än 2,0 gram. 
För Cleanosolmaterialet var det genomsnittliga slitaget 2,6 gram. Efter åldrings-
cykler ökade även slitaget för Aquaplast något till ca 3,0 gram.  

Efter åldringscykler har vidhäftningen förbättrats något för termoplast-
materialen och resultaten har höjts med i snitt 0,2 till 0,3 enheter, alltså från en 
redan god till en ännu bättre vidhäftning. För Aquaplast ökade vidhäftnings-
förmågan ännu mer med i snitt 0,5 enheter till mycket höga 2,3 N/mm². Vid dessa 
höga krafter sker en stor del av brottet i betongen. 
 
3.8 Sammanfattning av förstudie 
Resultaten av förstudien sammanfattas i tabell 2. Av resultaten framgår att flertalet 
av de utförda provningarna gav mycket goda resultat. Det mest förbryllande var 
den blåsbildning som kunde observeras hos termoplastmaterialen på 
betongprovkroppar vilka åldrats med frys-tö-cykler enligt BRO 94. Liknande 
blåsbildning har tidigare studerats när polymermodifierade bitumenmattor svetsats 
på betongbroar (3). Orsaken till sådan blåsbildning är ännu inte klarlagd.  

De positiva resultaten av förstudien motiverade till fortsatta studier i fält och på 
laboratoriet.  
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Tabell 2 Sammanfattande resultat över utförd materialprovning inom för-
studien på laboratoriet. 
 Termoplastmassa Kallplast 
 Norskilt E529W 

Extruderad 3 mm 
Cleanosol 6731 B 

Spray 2 mm 
Aquaplast 

2 mm 
Provning enligt VÄG 94 
Värmebehandling  – 

Prov taget i 
samband med 
utläggning på 

vägen 

6 timmar vid 190ºC – 

Stämpelvärde (s) 36 59 - 
Trögerslitage – Betong (g) 16 perioder: 1,1 5 perioder: 0,7 5 perioder: 

2,2 
Vidhäftning – Betong (N/mm²) 1,4 1,5 1,8 
Reflektans, (y-faktor enligt CIE) 0,81 0,77 0,88 
Åldring i vädersimulator enligt 
VÄG 94  
+Trögerslitage – Betong (g) 
 
+Reflektans (y-faktor enligt CIE) 

 
– 

Brist på borrkärnor
 
 

 
500 tim 

5 per: 1,2 
 

0,74 

 
500 tim 

5 per: 3,5 
 

0,87 
Övrig provning 
Åldring med frys-tö-cykler enligt 
BRO 94 
+Vidhäftning – Betong (N/mm²) 
 
+Trögerslitage – Betong (g) 

 
 

1,6 
 

16 per: Varierande
(1,5–2,0 samt en 
provkropp med 

avslagen kantbit) 

 
 

1,8 
 

5 per: 2,6 

 
 

2,3 
 

5 per: 3,0 
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4 Fältförsök 
4.1  Val av material  
Resultatet från tidigare utförd inventering (1) och laboratorieundersökning (2) har 
legat till grund för val av material och arbetsmetod. Tre olika markeringsprodukter 
och två primerprodukter har ingått i undersökningen.  

I förstudien som utfördes på laboratoriet har vägmarkeringsprodukterna, 
beroende på typ av produkt, applicerats 3 mm eller 2 mm tjockt på upptagna 
borrkärnor ifrån den aktuella vägen. I laboratorieundersökningen som utfördes av 
material applicerat på vägen har applicering (av samma material som i förstudien) 
ägt rum ute på vägen med konventionella utläggningsutrustningar. Tjockleken av 
vägmarkeringen bestämdes med hjälp av provplåtar som placerades i anslutning 
till provsträckorna och applicerades samtidigt med dessa. Två av materialen är 
termoplastmassor och den tredje en s.k. enkomponent vattenburen kallplastmassa 
på akrylbasis. Rekommenderad torktid för akrylplasten är 15 minuter vid 20ºC. 

Samma produkter har använts i förstudien och vid fältförsöket. I förstudien som 
utfördes på laboratoriet fick primern torka i åtminstone ett dygn innan väg-
markeringen applicerades. På vägen ägde applicering av primer för termoplast-
materialen rum några dagar före appliceringen av vägmarkeringsmaterialen. 
Sträckan med Aquaplast primades i anslutning till appliceringen av vägmarkering. 
Undersökta vägmarkeringsmaterial med tillhörande primerprodukter framgår av 
tabellerna 3 och 4.  
 
Tabell 3 Undersökta vägmarkeringsmaterial. 
Produktnamn 
 

E529W 6731B, spray Aquaplast 

Tillverkare Norskilt Cleanosol Geveko 
Typ av material Termoplast, 

extruderad massa 
 

Termoplast, 
spraymassa 

 

Kallplastmassa, 
enkomponent, 
akrylbaserad, 
vattenburen 

Applicerad tjocklek i 
mm, på vägen 

3,8 3,1 2,1 

 
Tabell 4 Primerprodukter (uppgifter enligt produktblad). 
Produktnamn Mercalin Prefab betongprimer Plastiroute Aguaplast-

Grundierung i 
vattenlösning 

Tillverkare/Försäljare 
Användning 

Geveko 
Rekommenderas till termoplast 6731 
B26 (avsedd för Merkalin Prefab), på 

vägen även använd för E529W 

Geveko 
Rekommenderad till 

Aquaplast 

Typ av material Termoplastisk gummiprodukt Akrylbaserad, 
enkomponent 

Påförd tjocklek i mm, på 
vägen 

0,16–0,17 
 

(på lab. 0,16–0,33) 

0,05 
 

(på lab. 0,04) 
 
Den produkt som upphandlades för vägobjektet Eskilstuna–Arphus har valts av 
beställaren i samråd med entreprenören. Erhållna resultat i notat 25-1999 samt 
tilläggsresultat från ovan nämnda förstudie har utgjort ett visst underlag i 
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beslutsprocessen. Vidhäftningsprovning har också utförts av tillverkare och entre-
prenörer. Mängden primer avgjordes strax före arbetets start. 
 
4.2  Provsträckornas läge 
På den nybyggda betongvägen E20 Eskilstuna–Arphus utfördes fältförsök hösten 
1999. Från den ordinarie vägmarkeringen har 400 m undanhållits för provsträckor 
av två alternativa utföranden. Som jämförelsesträcka har valts ca 200 m från den 
ordinarie vägmarkeringen. På en 600 m lång vägsträcka (sektion 11/400–12/000 
körriktning mot Eskilstuna) gjordes tre olika utförande av vägmarkering. VV 
Produktion, Cleanosol och Geveko utförde var sin delsträcka på 200 m. 
Delsträckorna delades så att 100 m utfördes med profilerad kantlinje och 100 m 
med oprofilerad heldragen kantlinje. De vägmarkeringsprodukter som användes 
var samma som beskrivs i 4.1. 
 
Sektion Utformning Material, Tjocklek Entreprenör 
 
11/400–11/500 Profilerad Norskilt E529, 3 mm* VV Produktion 
11/500–11/600 Heldragen Norskilt E529, 3 mm* VV Produktion 
 
11/600–11/700 Profilerad 6731B, 3 mm* Cleanosol 
11/700–11/800 Heldragen 6731B, 3 mm* Cleanosol 
 
11/800–11/900 Heldragen Aquaplast, 2 mm** Geveko 
11/900–12/000 Profilerad Aquaplast, 2 mm** Geveko 
 
*    med primer Merkalin Prefab betongprimer 
**  med primer Plastiroute Aquaplast-Grundierung 
 
 
5 Utförande av provsträckor 
5.1  Utförande  
Provsträckorna utfördes i oktober 1999 med läggning av provmassorna den  
29 oktober. Klart men kyligt väder rådde på läggningsplatsen, med lufttemperatur 
7–13°C och beläggningstemperatur 5–10°C. Utförandet av vägmarkeringarna 
följde de rekommendationer som tidigare hade ställts upp. Entreprenörerna 
använde följande arbetsgång: 
− Vattenfräsning av betongbeläggningen för de ytor där vägmarkering skulle 

läggas 
− Torkning av ytan 
− Applicering av primer 
− Värmning 
− Läggning av markeringsmassa 
 
Arbetet började med att betongbeläggningen vattenfrästes på de ytor där 
vägmarkering skulle läggas. Vattenfräsningen rengör ytan vilket bidrar till att 
förbättra vidhäftningen. Därefter fick ytan självtorka några dagar. Eftersom arbetet 
utfördes i oktober vid låg lufttemperatur behövde även ytan torkas med 
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gasolbrännare. På den torra ytan påfördes sedan primer några dagar innan 
markeringsmassan lades.  
 

 
Bild 1 Vattenfräsning av betongbeläggningen. 
 
5.1.1  Aquaplast (Sträcka 1) 
Aquaplast är en relativt ny produkt som har utvecklats av Geveko. Markerings-
massan är en vattenburen kallplastmassa som har visat goda resultat på 
laboratoriet.  

Aquaplasten värmdes i utläggningsmaskinen till ca +30°C före läggning på 
vägen. Utläggningen gjordes med en konventionell extrudermaskin. Vid utlägg-
ningen följde maskinen ca 50 m efter primningen vilket motsvarade ca 1 min. 
Ytan blev lätt vågig i strukturen. På grund av materialbrist lades endast 5 st 
mittlinjer med Aquaplast. Resterande mittlinjer lades med Cleanosol 6731B. De 5 
mittlinjerna med Aquaplast blev poriga.   
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Bild 2 Före utläggning torkades beläggningsytan med gasolbrännare. 
 
5.1.2  Cleanosol 6731B (Sträcka 2) 
Cleanosol 6731 B är en extruderad spraymassa från Cleanosol. Markeringsmassan 
är en termoplastmassa som utläggs i varmt tillstånd.  

Cleanosolmassan värmdes i utläggningsmaskinen till ca +200°C före läggning 
på vägen. Utläggningen gjordes med samma extrudermaskin som användes för 
Aquaplasten. Efter rengöring av maskinen fanns dock rester kvar av Aquaplast 
som fastnade i spalten och påverkade läggningen av Cleanosol-massan. Resultatet 
blev att mindre skador och repor uppkom i vägmarkeringen. Termoplastisk 
spraymassa sprutas vanligen ut på vägen men i detta fall användes extruder-
maskin. 
 



 

14 VTI notat 8-2002 

 
Bild 3 Samma utläggningsmaskin användes för Aquaplast och Cleanosol 6731B. 
 
5.1.3  Norskilt E529 W (Sträcka 3) 
Norskilt E529 W är en extruderad massa från Norskilt. Markeringsmassan är en 
termoplastmassa som utläggs i varmt tillstånd. 

Norskiltmassan värmdes i utläggningsmaskinen till ca +200°C före läggning på 
vägen. Norskilt E529 W var den massa som lades i den ordinarie produktionen på 
vägen. Arbetsförfarandet var därför väl inarbetat och läggningen gjordes snabbt 
och med bra resultat. 
 

 
Bild 4 Utläggning av Norskilt E529 W. 
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Ytpärlor applicerades på samtliga sträckor, dessa följde sedan med på de 
borrkärnor som togs upp för laboratorieprovning. Ytpärlorna för Cleanosol och 
Norskilt hade olika storlek.  

 
5.2 Provtagning 
I samband med provläggningen togs materialprov ut för kvalitetskontroll. 
Tjockleken på utlagda vägmarkeringar bestämdes med hjälp av provplåtar som 
lades ut före och efter varje provsträcka. Samtidigt mättes temperaturer och 
fuktigheter. Resultaten av mätningarna redovisas i tabell 5. 
 
Tabell 5 Uppmätta tjocklekar, temperaturer och fuktigheter i anslutning till 
provläggning. 
Material Norskilt E529 W Cleanosol 6731 B Aquaplast 
Tidpunkt Kl. 13.30 Kl. 11.30 Kl. 9.15 
Relativ luftfuktighet % 45 57 63 
Lufttemp °C 12,8 9,0 7 
Yttemp °C 10,2 6,5 4,6 
Fukthalt protimeter % 11–14 18 13–15 
Uppmätt tjocklek mm 3,8 3,1 2,1 
 
För att mäta fukten i betongens ytskikt användes en protimeter (3). Protimeter är 
ett konduktivt resistivitetsinstrument som brukar användas för att ge direkta 
värden för fuktkvoten i trä. Det är kalibrerat vid +20°C. Om temperaturen är lägre 
kan värdet korrigeras approximativt genom att man lägger till 0,5 % för varje 5°C 
under +20°C. Två metallstift pressas mot ytan, det elektriska motståndet mellan 
metallstiften mäts och omvandlas till en ”fuktavläsning”. En svårighet med 
instrumentet är att kontakten mellan stift och betong har stor inverkan på 
avläsningsresultatet. De uppmätta fukthalterna är relativt höga. Liknande resultat 
har tidigare visat på fuktmättad betong (3). Försök gjordes även att mäta fukten 
med COCO Moisture Meter. Det är ett kapacitansinstrument som mäter fukten på 
ett djup ner till 4 cm i betongen. Det förutsätts dock att betongytan är mycket plan 
och jämn så att god kontakt mellan utrustningens båda metallplattor och 
betongytan kan erhållas. Ytan på den undersökta betongvägen var alltför skrovlig 
för detta och några tillförlitliga värden gick inte att få.  

Prov av termoplastmaterialen togs i enliters plåtburkar i direkt anslutning till 
utläggningsarbetet. Materialproven användes till kvalitetskontroll. För Norskilt 
E529W användes även materialet för att utföra de undersökningar som ingick i 
förstudien på laboratoriet. För Aquaplasten räckte dock ej materialet på vägen till 
för provtagning. För att utföra så mycket av provläggningen på vägen som möjligt 
användes allt materialet. En obruten hink Aquaplast av samma batchnummer som 
använts på vägen tillsändes dock VTI efter att provläggningen avslutats.  
 
 
6 Kvalitetskontroll 
I samband med läggningen på vägen togs prov ut för kvalitetskontroll. Termo-
plastmaterialen togs ut i enliters plåtburkar i direkt anslutning till utläggnings-
arbetet. Aquaplastmaterialet tillsändes VTI efter provläggningen i form av en 
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obruten hink material vilken hade samma batchnummer som de som lades ut på 
vägen. Orsaken till detta var materialbrist vid läggningstillfället.  

I kvalitetskontrollen ingår undersökning av stämpelbelastningsvärde och slitage 
med trögerapparat. Eftersom provtagningen ägde rum i samband med läggning på 
vägen har ingen värmebehandling ägt rum före laboratoriebestämningen. 
Norskiltmaterialet som provtogs vid utläggningen på vägen användes både till 
kvalitetskontrollen och till förstudien på laboratoriet. I dessa två undersökningar 
används precis samma förfarande vid provningar av trögerslitage och 
stämpelvärde. Provningarna utfördes därför bara en gång. För Norskilt har därför 
samma resultat redovisats för trögerslitage och stämpelvärde i kvalitetskontrollen 
som i förstudien på laboratoriet.  

Provningar som ingår är: 
• Stämpelbelastningsvärde (endast termoplastmassorna) 
• Trögerslitage  

 
Provningarna och resultaten redovisas och kommenteras i texten nedan samt i 
tabell 6 och bilaga 2. 
 
6.1 Stämpelbelastning 
Stämpelbelastningsvärdena för Norskiltmaterialet var 36 sekunder och för 
Cleanosolmaterialet 20 sekunder. Cleanosolmaterialet skiljde sig från det som 
användes i förstudien med avseende på stämpelbelastningen. Resultaten är dock 
fortfarande godkända enligt kraven i VÄG 94. 
 
6.2 Trögerslitage 
Både Cleanosolmaterialet och Norskiltmaterialet har slitageprovats i trögerapparat 
i 16 perioder efter att ha applicerats som extruderade material. Erhållet tröger-
slitage för Cleanosolmaterialet var 0,3 gram och för Norskiltmaterialet 1,1 gram. 
Resultatet för Cleanosolmaterialet var något lägre än vid förstudien på laboratoriet 
men samtidigt var appliceringstjockleken större, vilket kan ha påverkat resultatet. 
På grund av brist på borrkärnor att applicera på finns endast två resultat för 
slitaget av Aquaplast. Medelvärdet av dessa blev 1,2 gram, vilket även det är 
något lägre än vid förstudien. Samtliga resultat klarar kraven enligt VÄG 94. 
Tilläggas bör att slitaget inte blev fullt så jämnt som när man slitageprovar 
termoplastmassa på asfaltprovkropp. Underlagets struktur spelar en viss roll. Det 
mesta slitaget sker vid stentoppar i betongen som slits fram efterhand under 
provningens gång. 
 
6.3 Sammanfattning av kvalitetskontroll 
Resultaten av kvalitetskontrollen visar fortsatt bra resultat. Cleanosolmaterialet 
skiljer sig från förkontrollen vad beträffar stämpelbelastningsvärdet, men det har 
tydligen inte påverkat Trögerslitagevärdet. Eftersom appliceringen av materialen 
äger rum på en skrovlig yta blir resultaten för Trögerslitage något mer varierande 
än normalt, vilket framgår av resultaten för Aquaplast. 
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Tabell 6 Sammanfattande resultat över utförd kvalitetskontroll 

Termoplastmassa Kallplast  
Norskilt 
E529W 

Extruderad 3 mm 

Cleanosol 
6731 B 

Extruderad 3 mm 

Geveko 
Aquaplast 

2 mm 
Provning enligt VÄG 94 
Stämpelvärde (s) 36 20 – 
Trögerslitage- Betong (g) 16 perioder: 1,1 16 perioder: 0,3 5 perioder: 1,2 
 
 
7 Laboratorieundersökning av material applicerat 

på vägen 
Tjockleken av markeringsmassan som lades på vägen mättes med hjälp av 
provplåtar. Dessa lades före och efter provsträckorna i samband med att 
vägmarkeringen utfördes. Laboratorieprovningarna utfördes på borrkärnor som 
borrades upp från kantlinjen efter det att läggningen ägt rum. Från varje material 
togs 20 borrkärnor med diametern 100 mm. Överytan hos de upptagna borrkär-
norna var belagda med markeringsmassa. Flertalet av borrkärnorna visade sig 
dock vara skadade i kanten. För termoplastborrkärnornas del fanns skadan i 
betongens ytskikt. Detta visade sig senare påverka trögerresultaten då kantbitar lätt 
slogs bort från provkropparna. Även flera av Aquaplastprovkropparna var skadade 
i kanten efter att ha borrats upp från vägen. För kallplastborrkärnorna såg 
skadorna annorlunda ut. Där var skadan synlig i kallplastens ytskikt. Sådana 
provkroppar var inte användbara för trögerprovning. Borrkärnorna sågades på VTI 
på samma sätt som vid förstudien och vägmarkeringen borstades med stålborste 
för att avlägsna alla löst sittande ytpärlor av glas. 

Följande provningar har utförts: 
• Trögerslitage  
• Vidhäftningsprovning  
• Reflektans 
• Åldring med frys-tö-cykler enligt BRO 94 

 
Provningarna och resultaten redovisas och kommenteras i texten nedan samt i 
tabell 7 och bilaga 2. Provningsmetoderna beskrivs i bilaga 1. 

 
7.1  Trögerslitage 
Erhållet slitage var tämligen högt men framförallt varierade det vid test av 
borrkärnor med termoplastmassor, beroende på att kantbitar slogs av från prov-
kropparna. Slitaget för Aquaplast var mycket högt. Här berodde det inte på några 
skador utan kallplasten slets verkligen ned till underlaget och provningen kunde 
inte fullföljas utan fick avbrytas i förtid. För Aquaplastmaterialet skiljer sig 
resultaten tydligt ifrån förstudien och kvalitetskontrollen. 

 
7.2  Vidhäftningsprovning  
För termoplastmassorna låg erhållna enskilda vidhäftningsresultat mellan 1,1 och 
1,3 N/mm². Resultaten var alltså inte helt tillfredsställande eftersom de i snitt 
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hamnade strax under kraven i VÄG 94 (> 1,3 N/mm²) men också för att de var 
sämre än i förstudien. Vidhäftningsresultatet för Aquaplast blev före åldrings-
cykler mycket lågt; 0,3 till 0,5 N/mm². Brottet uppstod inte heller (som önskvärt 
är) mellan markering och underlag utan uteslutande i markeringen.  

 
7.3  Reflektans 
Eftersom markeringsmassorna hade applicerats på vägen följde ytpärlorna med 
borrkärnorna vilket påverkar reflektansen. Erhållna enskilda resultat varierar för 
samtliga material mellan 0,60 och 0,67 enheter (y-faktor enligt CIE) vilket 
överstiger minimikravet enligt VÄG 94 (> 0,60 för vägmarkering på betong).  

 
7.4  Åldring med frys-tö-cykler enligt BRO 94 
Under åldringscyklerna förekom kraftig blåsbildning på båda termoplastmaterialen 
(figur 6 och 7) men inte på provkropparna med Aquaplast (figur 5). Blåsorna slets 
sedan ned fort vid den efterföljande slitageprovningen. Slitaget blev därför även 
här högt och delvis varierande. Orsakerna till resultaten var dock annorlunda från 
slitageprovningen före frys-tö-cykler eftersom problemet med kantbitar som slogs 
av inte alls var lika stort här. Det kan ha berott på att vägmarkeringen ”satt sig” 
under den 21 dagar långa värmelagringen i 70°C som föregår frys-tö-cyklerna. För 
Norskiltmassan blev enskilda slitagevärden mellan 4,1 och 6,5 gram, dessutom 
fick en provkropp avbrytas i förtid på grund av avslagen kantbit. 
Cleanosolmaterialet slets betydligt kraftigare, hela 16,5 gram. Aquaplasten slets 
även nu mycket kraftigt och provningen fick därför avbrytas. 
 

 
Bild 5 Borrkärnor med Aquaplast vilka åldrats med frys-tö-cykler enligt 
BRO 94. 
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Bild 6 Borrkärnor med Cleanosol 6731 B vilka åldrats med frys-tö-cykler enligt 
BRO 94.  
 

 
Bild 7 Borrkärnor med Norskilt E529W vilka åldrats med frys-tö-cykler enligt 
BRO 94. 
 
Efter åldringscyklerna förbättrades vidhäftningen för termoplastmaterialen. 
Vidhäftningen har förbättrats med 0,6 till 0,7 enheter. Båda termoplastmaterialen 
låg över 1,3 N/mm² efter åldringscyklerna. Även vidhäftningen för Aquaplasten 
förbättrades betydligt och resultaten efter åldringscykler var ca 1,7 N/mm². 
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7.5  Sammanfattning av laboratorieundersökningar 
Resultaten av laboratorieundersökningarna visar på ett sämre och framför allt mer 
varierande resultat än tidigare för provningarna av Trögerslitage. Detta hänger 
ihop med provkropparnas kantskador som uppkom i samband med borrning och 
upptagning. Aquaplasten slets dock ned även på helt oskadade provkroppar och 
visar på en tydlig försämring jämfört med tidigare tester. Övriga provningar visade 
att vidhäftningen fortfarande var förhållandevis god för termoplastmaterialen men 
ej för Aquaplast och att reflektansen var mycket god för samtliga material. 

 
Tabell 7 Sammanfattande resultat över utförda laboratorieundersökningar av 
material som applicerats på vägen. 
 Termoplastmassa Kallplast 
 Norskilt 

E529W 
Extruderad 4 mm 

Cleanosol 
6731 B 

Extruderad 3 mm 

Geveko 
Aquaplast 

Extruderad 2 mm 
Provning enligt VÄG 94 
Trögerslitage – Betong (g) 16 perioder:  

Varierande resultat
(2,9–16,6)  

16 perioder:  
Varierande 

resultat 
(6,2–21,4) 

5 perioder:  
Varierande resultat

(12,8–17,0) 

Vidhäftning – Betong 
N/mm² 

1,2 1,1 0,4 

Reflektans, (y-faktor) 0,67 0,61 0,66 
 
Övrig provning 
Åldring med frys-tö-cykler 
enligt BRO 94 
+Vidhäftning – Betong 
(N/mm²) 
 
+Trögerslitage – Betong (g) 

 
 

1,5 
 
 

16 per:  
Varierande resultat

(4,1–6,5 samt 
avbrutet p.g.a. 

avslagna kantbitar) 

 
 

1,7 
 
 

16 per:  
16,5 

Kraftigt nedslitet 

 
 

1,7 
 
 

5 per:  
Avbrutet 
Nedslitet 
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8 Uppföljning av resultat på vägen 
8.1  Okulärbesiktning 
Provsträckorna har följts upp vid årliga inspektioner. Vid inspektionerna har olika 
typer av skador noterats. I första hand är det vidhäftningen mellan betongytan och 
markeringsmassan som har studerats.  
 
1999-11-15 
Den första besiktningen gjordes hösten 1999 före trafikpåsläpp. Samtliga sträckor 
låg bra. Endast mindre defekter kunde noteras som hade uppkommit vid 
utförandet.  
 
2000-04-26 
Vid den andra besiktningen som gjordes efter en vinters trafik hade samtliga 
vägmarkeringar på sträckan med Aquaplast släppt från beläggningen. Markerings-
materialet låg i diket utanför beläggningen. De andra två sträckorna med 
vägmarkeringar av termoplastmassa (Cleanosol och Norskilt) hade i stort sett 
samma utseende som vid besiktningen före vintern.  
 

 
Bild 8  Under första vintern hade all Aquaplast släppt från beläggningen. 
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2000-11-14 
Eftersom betongbeläggningen hade diamantslipats under sommaren 2000 var 
samtliga mittlinjer omlagda på alla tre sträckorna. På sträcka 1 där Aquaplasten 
hade legat var även kantlinjerna omlagda med termoplastmassa. Sträckorna med 
Cleanosol och Norskilt såg för övrigt likadana ut som vid den tidigare under våren 
gjorda inspektionen, inga nya skador kunde observeras.  
 
2001-05-10 
Under vintern 2000/2001 hade några mindre skador uppkommit på sträcka 1 som 
under sommaren 2000 var omlagd med termoplastmassa. Skadorna hade huvud-
sakligen inträffat på de profilerade kantlinjerna. På sträcka 2 med Cleanosol och 
sträcka 3 med Norskilt kunde inga nya skador observeras. Dessa två sträckor hade 
alltså klarat de två första åren bra utan några större skador. 

 
8.2  Vidhäftningsprovning på vägen 
2000-04-26 
I samband med okulärbesiktningen utfördes även vidhäftningsprovning av 
termoplastmaterialen direkt på vägen. Någon provning av Aquaplasten var ej 
möjlig att utföra eftersom den hade släppt helt ifrån underlaget. I tre stycken 
provpunkter per material frilades och provades vidhäftningen med hjälp av en 
bärbar vidhäftningsprovningsutrustning. Provningen utfördes med hjälp av 
manuell pump vid lufttemperatur ca 19°C. Resultaten redovisas i tabell 8.  
 
Tabell 8 Resultat från vidhäftningsprovning på vägen. 

Norskilt 
(N/mm²) 

Cleanosol 
(N/mm²) 

 1,1 1,0 0,5* 
 

*En stor del av provytan 
bestod av sten 

 1,1 1,0 0,7* 
 

*Delvis limbrott 
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Bild 9 Fältutrustning för vidhäftningsprovning.  
 
Provningarna får betraktas som lyckade. Det går dock inte att räkna med samma 
resultat vid en fältdragprovning på vägen som vid en provning på laboratorium, 
utrustningarna skiljer sig alltför mycket åt. Den största skillnaden ligger i 
svårigheten att få en jämn dragkraftsökning vid manuell pumpning. Yttre faktorer 
som temperatur spelar också en avgörande roll. Vid ovanstående provning hade vi 
tur med vädret och provningarna kunde utföras vid samma temperatur som vi 
normalt har på laboratoriet vid provning där, ca 20ºC. Två resultat av tre blev 
goda, över 1,0 N/mm² och därmed i närheten av kraven enligt VÄG 94, för ett 
material som är applicerat och testat (under perfekta betingelser) på laboratorium.  
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9 Resultat och diskussion 
De goda resultaten på laboratoriet i förstudien tyder på att det är fullt möjligt att få 
vägmarkering att sitta kvar bra på betongväg, om bara omständigheterna vid 
appliceringen är tillräckligt goda. Detta faktum stärks också av kvalitetskontrollen 
och uppföljningen av resultat på vägen. För att förbättra vidhäftningen har 
följande rekommendationer tagits fram: 
− Mekanisk rengöring av beläggningsytan med stålborste eller genom fräsning. 
− Högtryckstvättning av betongytan. 
− Torkning av ytan. 
− Behandling med primer. 
− Läggning av markeringsmassan 3–4 mm tjock. 
− Användning av heldragen kantlinje utan kammar. 
 
Fältförsöket visar så här långt att de uppställda rekommendationerna ger ett bra 
resultat för termoplastmassor. Resultaten från laboratorieundersökningen av 
material applicerade på vägen är mer svårtolkade. Skador på provkropparna som 
uppkom vid upptagningen har spelat en stor roll för slutresultatet. Ett svårtolkat 
resultat är de luftblåsor som uppkommit vid åldring med frys-tö-cykler. 
Framförallt vid laboratorieundersökningen uppkom en kraftig blåsbildning vilket 
resulterade i stort Trögerslitage. Orsaken till blåsbildning är inte helt känd, men 
förmodligen är förekomst av fukt i betongen av betydelse. Vad beträffar 
Aquaplasten är det bara att konstatera att materialet trots goda resultat i förstudien, 
främst vad gäller vidhäftningsförmågan, misslyckades helt vid provning på vägen. 
Detta beror troligen på att förutsättningarna vid utförandet inte passade materialet. 
Vädret var för kallt och fuktigt vid provläggningen (vilken utfördes sent på 
hösten) och materialet fick därför inte möjlighet att hårdna som det skulle. 
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Beskrivning av provningsmetoder 
De provningsmetoder som har använts i undersökningarna beskrivs kortfattat 
nedan. 
 
1 Värmebehandling 
I VÄG 94 bestäms värmebehandling av vägmarkering enligt metod VVMB 503. 
Med värmebehandling undersöks om termoplastprodukten tål uppvärmning vid 
appliceringstemperatur under viss tid utan att dess egenskaper förändras. Vid 
utläggning av termoplastisk vägmarkeringsmassa uppvärms massan till lämplig 
appliceringstemperatur, vilken rekommenderats av produkttillverkaren. Uppvärm-
ningstiden kan sedan variera från några timmar till flera dygn och avsevärt 
förändra termoplastmassans egenskaper. För att på laboratoriet efterlikna den 
uppvärmning som materialet utsätts för på vägen har värmebehandling införts som 
en del i hållbarhetsprovningen enligt VÄG 94.  
Värmebehandlingstest innebär uppvärmning av den termoplastiska vägmarke-
ringsmassan under 6 timmar vid appliceringstemperatur. Bestämningar med 
avseende på övriga nämnda parametrar (stämpelbelastningsvärde, trögerslitage, 
vidhäftning och reflektans) utförs därefter på värmebehandlat prov. Även åldring 
utförs på värmebehandlat prov. Observera dock att värmebehandling bara utförs 
på nytillverkat material, aldrig på material som provtagits i samband med 
läggning. 
 
2 Stämpelbelastningsvärde 
Stämpelbelastningsvärdet utgör ett mått på materialets deformationsegenskaper. 
Vägmarkeringens stämpelbelastning bestäms i VÄG 94 enligt metod VVMB 586. 
Stämpelbelastningsvärdet anger den tid i sekunder som behövs för en cylindrisk 
stämpel (bottenyta 100 mm², tryckkraft 515 N), att sjunka 100 mm vid en given 
temperatur (20°C). Enligt VÄG 94 skall stämpelbelastningsvärdet för en 
extruderad termoplastmassa vara 5–45 sekunder och för en spraymassa  
5–120 sekunder. 
 
3 Trögerslitage 
Vägmarkeringens slitstyrka bestäms i VÄG 94 enligt metod VVMB 587. 
Trögerslitaget är den mängd material (uttryckt i gram) som nöts bort från 
markeringsmassa som har applicerats på en marshallprovkropp (ABT 4/B180). 
Extruderad massa appliceras 3 mm tjockt och spraymassa 1,5 mm. Slitaget utförs 
av en nålpistol som drivs med tryckluft. Provningen utförs vid -10°C och pågår för 
extruderad massa i 16 perioder och för spraymassa i 5 perioder. Enligt kravet i 
VÄG 94 skall vägmarkeringens slitage vara ≤ 5 gram för en extruderad massa och 
≤ 3 gram för en spraymassa. Metoden avser således markeringens slitstyrka på 
underlag av asfaltbetong men även andra underlag som betong kan förekomma. 
 
4 Vidhäftning 
Vägmarkeringens vidhäftning mot underlaget bestäms i VÄG 94 enligt metod 
VVMB 502. Provningen utförs enligt metoden på marshallprovkropp 
(ABT 16/B85) med markeringsmassa i aktuell tjocklek (3 mm för extruderad 
massa och 1,5 mm för spraymassa). Metoden avser således markeringens 
vidhäftning till underlag av asfaltbetong men andra underlag kan ingå (t.ex. 
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betong). En väldefinierad provyta (diameter 50 mm) erhålles genom försiktig 
genomborrning eller utskärning av markeringsskiktet ned till underlaget. Vinkelrät 
provdragning med dragkraftsökningen 200 N/s utförs vid rumstemperatur 
(20 ±1ºC). Vidhäftningen är den dragspänning som åtgår för att brott skall uppstå 
mellan massa och underlag. Även brott i markeringen (kohesionsbrott) samt brott i 
underlaget (vid höga vidhäftningsresultat) kan uppstå. Dragkraften vid brott 
liksom typen av brott registreras. Enligt kravet i VÄG 94 skall vägmarkeringens 
vidhäftning vara > 1,3 N/mm². 
 
5 Reflektans 
Vägmarkeringens reflektans är dess vithet så som ögat uppfattar den. Den anges 
som y-faktor enligt CIE, på en skala från 0,00 till 1,00, där 1,00 står för absolut 
vitt och 0,00 för absolut svart. I VÄG 94 är kravet att reflektans av vägmarkering 
på asfalt ska vara > 0,50 och på betong > 0,60. 
 
6 Åldring i vädersimulator enligt VÄG 94 
Vägmarkeringens åldringsegenskaper bestäms i VÄG 94 enligt ISO 4892. På 
vägen kan markeringens yta förändras under inverkan från luftens syre, solljus, 
värme och regn. Ytan blir spröd och markeringen krackelerar. För att simulera 
sådana åldersförändringar åldras markeringen i vädersimulator i 1000 timmar 
(med 18 minuter ”regn” varannan timme), en relativ luftfuktighet av 50 %, 
svartstandardtemperatur 45ºC och bestrålning 550 W/m² inom våglängdsområdet 
290–800 nm. Svartstandardtemperatur (liksom svarttaveltemperatur) avser tempe-
raturen för ett svart föremål och registreras mot en svart platta i utrustningen.  
Åldringen utförs enligt metoden på marshallprovkropp med markeringsmassa i 
aktuell tjocklek (3 mm respektive 1,5 mm). Efter åldringen utförs visuell 
bedömning av markeringens utseende, reflektansmätning samt slitageprovning i 
Trögerapparat. Materialets åldringsbeständighet är det samma som skillnaden i 
trögerslitage (i gram) före och efter åldring. Enligt VÄG 94 skall åldrings-
beständigheten för ett extruderat material vara ≤ 4 gram och för en spraymassa 
≤ 1 gram. Observera att i föreliggande undersökning anges åldringsresultaten 
genomgående som Trögerslitage (gram efter åldring) och inte i form av åldrings-
beständighet. Dessutom har åldringstiden för material som applicerats lika tunt 
som sprayplaster minskats till 500 timmar. 
 
7 Åldring med frys-tö-cykler enligt BRO 94 
I föreliggande undersökning har förutom åldring enligt VÄG 94 även 
åldringscykler med omväxlande värmelagring och frys-tö-cykler ingått. 
Förfarandet överensstämmer med motsvarande provningsförfarande för 
isoleringsmaterial på betongbroar i BRO 94. Avsikten har varit att undersöka 
inverkan av eventuell innesluten luft och/eller fukt i betongen på vägmarkeringens 
vidhäftningsegenskaper och slitstyrka. Enligt BRO 94 utförs vidhäftningsprovning 
för t.ex. broisoleringsmattor på betong före och efter åldring. Åldringen omfattar 
följande cykler under totalt 39 dygn: 
 
• Termisk chock vid 180ºC (utförs för att simulera utläggningen av ett skydds- 

eller bindlager av asfaltbetong på isoleringen) 
• Lagring i vägsalt 
• Termisk lagring vid 70ºC under 21 dygn 
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• Frys-tö-cykler (7 st) varvid provplattan placeras omväxlande i vatten 
(rumstemperatur), kyla (-15ºC) och värme (70ºC).  

 
I denna undersökning har de två sista delarna enligt åldringsschemat ovan valts. 
Borrkärnor med applicerade vägmarkerings- och primerprodukter har värme-
lagrats vid 70ºC följt av frys-tö-cykler under en total åldringsperiod på 28 dygn. 
Efter slutförd åldring har vidhäftning och slitstyrka provats i enlighet med tidigare 
nämnda metoder. 
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Laboratorieresultat 
Förstudie på laboratoriet. (1999-07–2000-01) 
Borrkärnor från E20, applicerade på laboratorium med förslag till lämpliga vägmarkerings-
material att använda på betongvägen samt material taget på vägen i samband med läggning. 

 
Material E529W 6731 B Aquaplast 
primer Merkalin prefab 

betongprimer 
Merkalin prefab 
Betongprimer 

Plastiroute Aquaplast 
grundierung 

värmebehandling – 
Prov taget på vägen! 

6 timmar vid 190ºC – 
Kallplast! 

typ N SP SP 
stämpelbelastning (s) 36 

(36   35) 
59 

(62   55) 
– 

Kallplast! 
Tröger 1 p (g) – 0,4 

(0,3  0,6  0,3) 
0,3 

(0,3  0,3  0,3) 
Tröger 5 p (g) – 0,7 

(0,7  1,1  0,4)  
Framslitna stentoppar 

2,2* 
(1,3  2,5  2,9) 

Framslitna stentoppar *Stor 
avvikelse mellan enskilda 

värden!  
Tröger 16 p (g) 1,1* 

(3,6  0,3  0,2   
0,3  1,3) 

Framslitna stentoppar och 
avslagen kantbit. *Stor 

avvikelse mellan enskilda 
värden! 

– – 

vidhäftning  (N/mm²) 1,4 
(1,5  1,4  1,4) 

Brott mellan markering och 
underlag 

1,5 
(1,5  1,5  1,4) 

Brott mellan markering och 
underlag 

1,8 
(1,7  1,9  1,7) 

Brott i markering samt mot 
och i underlag 

reflektans  
(y-faktor) 

0,81 
(0,81  0,81  0,81) 

0,77 
(0,77  0,78  0,77) 

0,88 
(0,88  0,88  0,88) 

Tröger 1 p (g) 
åldrad i vädersimulator  

– 0,7 
(0,7  0,6  0,8) 

Åldrad 500 timmar 

0,3 
(0,3  0,2  0,4)  

Åldrad 500 timmar 

Tröger 5 p (g) 
åldrad i vädersimulator  

– 1,2 
(1,1  0,9  1,6) 

Åldrad 500 timmar. 
Framslitna stentoppar 

3,5 
(2,3  3,8  4,5) 

Åldrad 500 timmar. 
Framslitna stentoppar 

Tröger 16 p (g) 
åldrad i vädersimulator  

– 
För få provkroppar! 

– – 

reflektans (y-faktor) 
åldrad i vädersimulator 

– 
För få provkroppar! 

0,74 
(0,74  0,74  0,74) 
Åldrad 500 timmar 

0,87 
(0,86  0,87  0,87) 
Åldrad 500 timmar 

Tröger 1 p (g) 
frys-tö-cykler  

– 1,0 
(0,9  1,1  0,9) 

0,0 
(0,0  0,0  0,0) 

Tröger 5 p (g) 
frys-tö-cykler 

– 2,6 
(2,2  3,1  2,5) 

Framslitna stentoppar 

3,0 
(3,6  2,6  2,8) 

Framslitna stentoppar 
Tröger 16 p (g) 
frys-tö-cykler  

varierande 
(avbrutet  1,6 

1,5  2,0) 
Framslitna stentoppar och 

avslagen kantbit 

– – 

vidhäftning (N/mm²) 
frys-tö-cykler  

1,6 
(1,7  1,6  1,5) 

Varierande brott; ytligt och i 
underlag 

1,8 
(2,0  1,8  1,5) 

Varierande brott; ytligt och i 
underlag 

2,3 
(2,3  2,2  2,5) 

Brott mot och i underlag 
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Kvalitetskontroll. (1999-11–1999-12) 
Material taget på vägen i samband med läggning.  

 
Material E529W 6731 B Aquaplast 
Primer Merkalin prefab 

betongprimer 
Merkalin prefab 
Betongprimer 

Plastiroute Aquaplast 
grundierung 

Typ N N SP 
Stämpelbelastning (s) 36 

(36   35) 
20 

(19   20) 
- 

Kallplast! 
Tröger 1 p (g) – – (0,0  0,0) 
Tröger 5 p (g) – – 1,2 

(1,5  0,9) 
Enstaka stentopp 

framsliten 
Tröger 16 p (g) 1,1* 

(3,6  0,3  0,2   
0,3  1,3) 

Framslitna stentoppar och 
avslagen kantbit. *Stor 

avvikelse mellan enskilda 
värden! 

0,3 
(0,5  0,2  0,1) 

Enstaka stentopp 
framsliten 

- 
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Laboratorieundersökning av material applicerat på vägen.  
(1999-11–2000-02) 
Borrkärnor, markeringen applicerades på vägen 1999-10-29. 

 
Material E529W 6731 B Aquaplast 
Tjocklek (mm) 3,8 

(3,5  4,0) 
3,1 

(3,6  2,5) 
2,1 

(2,1  2,0) 
Primer Merkalin prefab 

betongprimer 
Merkalin prefab 
Betongprimer 

Plastiroute Aquaplast 
grundierung 

Tröger 1 p (g) – – 5,9* 
(5,0  4,8  8,0) 

Framslitna stentoppar. 
*Stor avvikelse mellan 

enskilda värden! 
Tröger 5 p (g) – – 14,4* 

(13,4  12,8  17,0) 
Kraftigt nedslitet med 

många framslitna  sten-
toppar och avslagna kant-

bitar. *Stor avvikelse 
mellan enskilda värden! 

Tröger 16 p (g) 
(snygga;  fula) 

Varierande 
(4,8  5,7  2,9; 

13,6  16,6) 
Avslagna kantbitar 

Varierande 
(6,8  8,0; 

6,2  21,4  15,4) 
Avslagna kantbitar 

- 

Vidhäftning (N/mm²)  
(snygga;  fula) 

1,2 
(1,3  1,3  1,2; 
1,2  1,3  1,1) 

Brott mellan markering och 
underlag 

1,1 
(1,2  1,1  1,1; 

1,1  1,1) 
Brott mellan markering och 

underlag 

0,4 
(0,3  0,3  0,5) 

Brott i markering och mot 
underlag 

Reflektans (y-faktor) 
drop-on pärlor! 

0,67 
(0,67  0,67  0,67) 

0,61 
(0,60  0,62  0,61) 

0,66 
(0,65  0,67  0,66) 

Tröger 1 p (g) 
frys-tö-cykler  

– – 4,9  
(3,4  3,7  7,5*) 

Framslitna stentoppar. 
*Provkropp skadad i 

kanten vid borrningen 
Tröger 5 p (g) 
frys-tö-cykler  

– – Provning avbruten 
Nedslitet 

Tröger 16 p (g) 
frys-tö-cykler  

Varierande 
(4,1  4,7  6,5 avbrutet*  5,6) 

*Avslagen kantbit 

16,5 
(18,0  15,8  15,8) Kraftigt 

nedslitet. Började som 
uppslagna luftblåsor 

– 

Vidhäftning (N/mm²) 
frys-tö-cykler  

1,5 
(1,7  1,4  1,4  1,5) Brott i 
markering samt mot och i 

underlag 

1,7 
(1,8  1,6  1,7) 

Brott i markering samt mot 
underlag 

1,7* 
(1,9  1,8  1,5) 

Brott i markering och 
underlag *Varierande 

resultat 
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