NBN EN 1423: Wegmarkeringsmaterialen - Glasparels en stroefmakende middelen
Context
De nachtzichtbaarheid van wegmarkeringen hangt nauw samen met de capaciteit van de wegmarkering om het
invallende licht van de koplampen van rijdende voertuigen, terug te sturen naar de inzittenden van deze voertuigen.
In zowat alle wegmarkeringssystemen zorgen glasparels er voor dat dit invallende licht gereflecteerd wordt naar de
bestuurden van naderende voertuigen.

Om de stroefheid van wegmarkeringen te verbeteren, worden soms nog bijkomend stroefmakende middelen
toegevoegd. Dit zijn slijtvaste, harde en hoekige materialen die de kans op uitglijden op een wegmarkering moeten
beperken.
NBN EN 1423 (maart 2012)
De norm geeft een overzicht van de relevante eigenschappen van glasparels, stroefmakende middelen en mengsels
van beide voor zover deze bedoeld zijn als nastrooimiddelen. Voor wegmarkeringsproducten waarbij deze middelen
reeds op voorhand vermengd zijn met de drager (verf, thermoplast, ...) geldt een andere norm (EN 1424).
Glasparels
Door toepassen van speciale coatings kunnen de eigenschappen van glasparels verbeterd worden. Afhankelijk van het
type coating geeft de norm een evaluatiemethode of wordt verwezen naar de specificaties van de fabrikant.
De visuele kenmerken van de uiteindelijke wegmarkering wordt mee bepaald door de brekingsindex van de glasparels
en de aanwezigheid van 'defecte' glasparels. De brekingsindex wordt bepaald een visuele beoordeling van de
glasparels ondergedompeld in een vloeistof met een gekende brekingsindex. Het aandeel 'defecte' parels steunt op
een visuele beoordeling van het percentage glasparels met gebreken (afwijkende vorm, insluitsels, ...).
Glasparels zijn beschikbaar in verschillende korrelverdelingen, naargelang van de uiteindelijke bestemming van de
markering en de rol die zij daarin spelen. De kleinste (< 100 μm) worden als vulstof gebruikt. De juiste diameter wordt
bepaald door de droge laagdikte van de markering. Parels met een grote diameter dienen om het product betere
retroreflectie-eigenschappen te geven. De korrelverdeling van glasparels wordt bepaald aan de hand van een
zeefanalyse.
Glasparels worden doorgaans vervaardigd van glasafval. Ouder glas of glas van onbekende oorsprong kan echter
bepaalde schadelijke stoffen bevatten. Omdat glasparels erg onderhevig zijn aan slijtage door het verkeer is het
belangrijk om te beschikken over informatie i.v.m. deze eventuele aanwezigheid (en dus ook vrijgave). In de nieuwste
versie van de norm werd daarvoor het kenmerk gevaarlijke bestanddelen toegevoegd.
De functionaliteit van de glasparels mag niet in het gedrang komen door contact met water of bepaalde chemische
stoffen.
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Stroefmakende middelen
De norm maakt een onderscheid tussen transparante stroefmakende middelen en niet transparante stroefmakende
middelen.
Voor beide varianten dient de pH waarde tussen 5 en 11 te liggen. De korrelverdeling wordt, net als voor de
glasparels, bepaald aan de hand van een zeefanalyse. Om een voldoende duurzame stroefheid te kunnen garanderen
dienen de stroefmakende middelen (zowel transparant als opaak) voldoende bestand te zijn tegen verbrokkeling.
Voor de transparante stroefmakende middelen (in glas) gelden voor het gehalte aan gevaarlijke bestanddelen
dezelfde eisen als voor de glasparels.
De niet transparante stroefmakende middelen kunnen een invloed hebben op de visuele kenmerken van de
wegmarkering. Om die reden legt de norm bijkomende eisen op m.b.t. de kleurcoördinaten en de luminantiefactor.
Mengsels van glasparels en stroefmakende middelen
De kenmerken die relevant zijn voor elk van de individuele bestanddelen zijn ook van toepassing voor het mengsels.
Evaluatie en proefmethoden
De norm geeft, o.m. in een aantal bijlagen, uitgebreide procedures voor de beproeving en de organisatie van de
fabriekscontrole.
Toepassing
Het is belangrijk om de juiste glasparels en de juiste dosering toe te passen. Glasparels met een grote diameter geven
een betere retroreflectie dan parels met een kleine diameter. Bij een lage dosering zal de kleur van het
markeringsproduct beter zichtbaar zijn. Bij een hoge dosering glasparels bestaat de kans dat de markering een
enigszins grauw uiterlijk krijgt. Voordeel is dan weer dat de hogere slijtvastheid van de nastrooiproducten een
positieve bijdrage levert aan de duurzaamheid van de markering.
De maximale dosering nastrooimiddelen is beperkt. Het gebruik van stroefmakende middelen verhoogt de stroefheid
van een markering maar heeft eveneens een negatieve invloed op de retroreflectie. Bij gebruik van beide dient er dus
gestreefd te worden naar een optimaal evenwicht tussen zichtbaarheid en stroefheid.
CE-markering
De versie 2012 van de norm bevat een bijlage ZA. Sinds 01/11/2012 dienen alle glasparels en stroefmakende middelen
die bestemd zijn als nastrooiproducten voor een wegmarkeringssysteem en die in Europa op de markt gebracht
worden, voorzien te zijn van een CE-markering. Sinds de invoering van de Bouwproductenverordening dient er
bovendien een Prestatieverklaring ter beschikking te zijn met duidelijke vermelding van de prestaties voor de
kenmerken die vermeld zijn in de tabellen ZA.1 van de norm.
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