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1 Voorwerp(1)

Witte verf MARQUALIT B type A met voorvermengde glasparels, gebruikt bij wegmarkeringen.

De verf aangebracht in een laag van 700 g/m² - 1100 g/m² komt overeen met een nominale drogelaagdikte
van 320 µm - 500 µm op een drager met een effen oppervlak.

� De verf mag op volgende dragers worden aangebracht:

- Klasse I : droog asfaltbeton.
- Klasse II : droog cementbeton.

� De verf behoort tot klasse LF7 voor de luminantiefactor � (volgens NBN EN 1871 - § 4.1.1 – Tabel 1).

� Toepassingstemperatuur:

- De verf mag aangebracht worden bij een luchttemperatuur tussen 5 °C en 45 °C.
- De temperatuur van de drager moet liggen tussen 5 °C en 45 °C.

De verf MARQUALIT B type A kan aangebracht worden met nastrooiparels en/of stroefmakende middelen.

De goedkeuring omvat enkel de producten en niet de werken noch de kwaliteit van de markeringen die met
deze verf aangebracht zijn.

                                                     
(1) Deze goedkeuring is toegekend op basis van goedkeuringsleidraad G0023 (2001) "Wegenverven met of zonder voorvermengde

glasparels ".
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2 Materialen

2.1 Verf MARQUALIT B type A

De verf MARQUALIT B type A is een ééncomponentverf op solventbasis, met voorvermengde glasparels.

Het bindmiddel is een oplossing op basis van acrylharsen.

2.2 Nastrooiparels in glas en stroefmakende middelen

De nastrooiparels in glas en de stroefmakende middelen moeten voldoen aan de eisen van de
goedkeurings- en certificatieleidraad G0020 "Glasparels en stroefmakende middelen ".

3 Vervaardiging en commercialisatie

De wegenverf MARQUALIT B type A wordt in België geproduceerd en gecommercialiseerd door
VELUVINE B.V.,  Ramshoorn 11 te NL-4824 AG BREDA te Nederland.

4 Verwerking

4.1 Opslag van de materialen

De materialen worden op de bouwplaats opgeslagen zoals beschreven in paragraaf 6.3.

4.2 Kenmerken van het wegdekoppervlak vóór de werken

De kenmerken van het wegdekoppervlak moeten voldoen aan de voorschriften van de goedkeuringsleidraad
nr. G0023 "Wegenverven met of zonder voorvermengde microglasparels" (zie 5.1).

Het wegdekoppervlak moet droog en proper zijn.

4.3 Gebruiksaanwijzing van de verf

� Toepassingsvoorwaarden

Toepassingstemperatuur: de temperatuur van de drager moet liggen tussen 5 °C en 45 °C.
Daarenboven moet de temperatuur van de drager 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Tijdens het drogen mag er geen kans zijn op regen (de droogtijd, gemeten bij 20 °C, bedraagt 10 minuten).

� Toepassingshoeveelheid

De door de fabrikant aanbevolen nominale toepassingshoeveelheid bedraagt 700 g/m² - 1100 g/m²; dit komt
overeen met een nominale drogelaagdikte van 320 µm - 500 µm op drager met een effen oppervlak.

NOTA    In afwachting van een goedkeuring voor wegmarkeringssystemen, is de aanbevolen dosering van nastrooiparels 150 g/m².

� Gereedschap

De verf wordt aangebracht met een pistool met luchtdruk.
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5 Prestaties

De bijgevoegde tabel bevat de proefresultaten voor de goedkeuring, uitgevoerd in een extern laboratorium.
Behalve indien anders vermeld, werden de proeven uitgevoerd volgens de goedkeuringsleidraad G0023
"Wegenverven met of zonder voorvermengde microglasparels".

Daarenboven toont de tabel de aanvaardingscriteria, opgelegd door de BUtgb.

Het naleven van deze criteria werd nagegaan tijdens verscheidene controles in het kader van de
goedkeuring.

De resultaten van de laboratoriumproeven vloeien niet voort uit statistische interpretaties en zijn geen
gegarandeerde waarden.

Enkel de criteria van de fabrikant en / of de goedkeuring zijn zeker.

6 Verpakking

6.1 Aard en gewicht van de verpakking

De verf wordt verpakt in blikken van 25 l. Andere verpakkingen kunnen worden overeengekomen met de
fabrikant (levering in silos…).

6.2 Markering

Het etiket moet in overeenkomst zijn met de goedkeuringsleidraad G0023 " Wegenverven met of zonder
voorvermengde microglasparels " (zie 7).

Het etiket vermeldt in het bijzonder het fabricatienummer (lotnummer) en het ATG-nummer.

In geval van klachten moeten fabricatienummer en ATG-nummer vermeld worden.

6.3 Opslagvoorwaarden

Het product, opgeslagen in zijn ongeschonden verpakking en in een droge, vorstvrije ruimte, is 6 maanden
houdbaar op een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Het product dient gebruikt te worden in het jaar volgend op de fabrikatiedatum.
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Tabel 1 - Wegenverf MARQUALIT B type A
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en proefresultaten van het laboratorium.

Referentie  in
leidraad G0023 Karakteristieken

Criteria van de
fabrikant

en toleranties 1)

Criteria van
leidraad G0023
en toleranties

Gemeten waarden

4.1 Prestatie-eisen

4.1.1 Trichromatische coördinaten x, y - binnen de vierhoek
gedefinieerd in tabel II

van de leidraad

-

� Drager klasse I
- x
- y

-
-

0,318
0,338

(conform)

� Drager klasse II
- x
- y

0,317
0,336

(conform)

� Luminantiefactor �
- Drager klasse I
- Drager klasse II
- � �

> 0,750
> 0,750
0,050

0,865 (LF7)
0,878 (LF7)

0,013

4.1.2 Stroefheid (SRT-waarden) - > 45 65

4.1.3 Droogtijd (min) - informatief 10

4.2 Duurzaam-
heidseisen

4.2.1 Weerstand tegen ultraviolette straling - -

� Aspect - geen aftakeling van de
film

conform

� Luminantiefactor � - � � � 0,050 0,009

� Trichromatische coördinaten x, y - binnen de vierhoek
gedefinieerd in tabel II

van de leidraad

-

- x
- y

-
-

0,316
0,336

(conform)

4.2.2 Weerstand tegen vorst - dooi cyclussen met
onderdompeling in dooizouten

- geen aftakeling van de
film

conform

4.2.3 Weerstand tegen alkaliën - geen oppervlakkige
beschadiging

conform

4.3 Samenstellings-
eisen

Droge stofgehalte (%) - � 68 72,3

Titaandioxidegehalte (% van het droge
extract)

-
� 19 19,2

Glasparelgehalte (%) - � 25 conform

Gehalte aan aromatische oplosmiddelen
(%)

- � 3 1,30

Consistentie (K.U.) - � 70 75

Bindmiddelgehalte (%) - � 15 conform
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Tabel 1 (vervolg) - Wegenverf MARQUALIT B type A
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en proefresultaten van het laboratorium.

Referentie in
leidraad G0023 Karakteristieken

Criteria van de
fabrikant

en toleranties 1)

Criteria van
leidraad G0023
en toleranties

Gemeten waarden

4.4 Identificatie-
eisen 2)

Volumemassa bij 25° C (g/cc) 1,40 ± 0,05 1,43

Droge stofgehalte (%) 71 ± 2 72,3

Bindmiddelgehalte (%) 18 ± 2- ± 2 technisch dossier

Identificatie van het bindmiddel (%) - Overeenstemming
absorptiebanden technisch dossier

Gehalte aan pigmenten en anorganische
stoffen (%)

54 ± 3 ± 3 technisch dossier

Titaandioxidegehalte (% van het droge
extract)

- 19 – 22 19,2

Identificatie van het pigment en van de
anorganische stoffen

- Overeenstemming
absorptiebanden technisch dossier

11 Bijkomende
proeven

11.1 Hechting (2) (N/mm²) -

� Op drager klasse I -

- ongeschonden - informatief 3,67 (c) (2)

- na UV-veroudering - informatief 4,15 (c) (2)

� Op drager klasse II -

- ongeschonden - informatief 0,983 (a) en (b) (2)

- na vorst-dooi-cycli - informatief 4,209 (a), (b), (c)(2)

11.2 Taber slijtage (slijpstenen H22) -

Gewichtsverlies (mg) - informatief 2078

1) De criteria van de leidraad zijn toepasbaar op de identificatiekarakteristieken die niet gemeten werden bij de fabrikant of gemeten
werden op een andere manier.

2) Hechtingsproeven : het type breuk wordt gepreciseerd door een letter tussen haakjes
(a) : breuk aan het raakvlak drager - verflaag.
(b) : breuk in de verflaag.
(c) : breuk in de drager.
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GOEDKEURING MET CERTIFICAAT

BESLISSING

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de
technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector
(Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991);

Gezien de door de firma VELUVINE BV ingediende aanvraag (A/G 021013).

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep ‘lijnvormige wegelementen’ van
de Technische Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van
9 september 2003 op grond van het verslag van het uitvoerend bureau
‘wegmarkeringsproducten’ van de BUtgb.

Gelet op de door de fabrikant ondertekende overeenkomst waarbij hij zich
onderwerpt aan de controle op de naleving van de voorwaarden van deze
goedkeuring.

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de firma
VELUVINE BV voor de verf MARQUALIT B Type A (id. Wegmarkeringen,
wegenverf) rekening houdend met de beschrijving hierboven.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 30 maart 2007.

Brussel, 02 april 2004

V. MERKEN
directeur-generaal


