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Inleiding.

In Circulaire No. 7 is een uiteenzetting gegeven van cle opzet van een grote serie buitenpioevon
nret oliehouileucle clekverven op hout'.

In $ I van deze circulaire is veÉmelcl, dat cle keuringen worden verricht na respeclievelijk 0, 1,
3 en 6 maanclen expositie en verwolgens halfjaarlijks; gekeLrrcl 

",or.lt 
op glansverlies, vérkteuring, barst-

vorming. afblaclcleren, blaarvorming en afpoeileren.
. De keuringen op glans na 0, 1, 3 en 6 maanderr hebben thans plaatsgevonclen en ile opgetreilén
glansverliezen maal<ten het rnogelijk hierover een eerste rapport te publiceren.

I)e bepaling van het glansverloop van ile dekverven is om tr¡,ee redenen van belang:
In de eerste pla:rts worclt uiü aesthetische overrvegingen in vele gevallen verlangd, clat. cle glans

van de yerl zo hoog mogelijk is en blijft.
Yerder is het glansvellies een indicatie voor de oppervlakteveru'ering van de verflaag; deze

laatste veroorzaakl nl. een achteruitgang van de gladheid en daariloor een claling van ile glans. Of
er een verbanil bestaat, tussen oppervlakteverwering en duurzaamheid zal eerst in een veel later
'stailiurn van het onderzoek kunnen blijken,
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Bij de groot aantal geg€vens Tot, nu toe werd

van alle proe 6oo"rr- als onclerkant', bepaaltl, nI' vóór

ile buiteiexp en zes maanrlen buite .. niluizencl get'allen

in tabeh-onn erond.er zullen d.eze zeer onoverzichtelijke getallenreeksen wqrd.eu

geordend, têneinde conclusies te kunnen trekken.

$ 1. Definitie van $lans en besohlijvin$ van do meetmethodo.

Olr[er de glans van de verflaag zal worden.verstaarr tle spiegelende reflectie van clie laag bij

inval van het licht onder 45". Naast cleze spiegelenile rellectie treeclt cliffuse reflectie op,.veroorzaalii
door: ten eerste de spiegeling op een ruw oppervlali en ten tweede de herhaalde reflectie in een optisch

heterogeen rneilium.
Ë;; a" hierbed.oelde proeven,wercl ile glans .genretgn me!. c1e glansmeter volgens Lange r) in de

45--45 åtan¿, *aurbij eig;lijk het totaal vãn spiegelencle en diffuse reflectie (zoals hierbciven genoemil

onder ten tweed.e) wertl verkregen.
Voor nauwkáurige glansro"-titrg"t zôu cle diffuse reflectie nog afzr.rnderlijk_ moeten 'lvorclen.bepaalil

ên vân cle totale reflõctiã afgetrokken rnoeten worden. Aangezien echter cle cliffuse reflectie in bijna

alle gevalle¡ klein was t.o.vl de spiegelende (behalve bij alurniniulnverven, zie hiervoor $ 7, onder I)
werd tlit achterwege gelaten.o1ú aclruerwef,e 8cräLeI.

De plankjes ï"rä"tr vóór het ineten bij cte clrie keuringen na l-ruitenexpositie aan beide ojjden

waarvan cle spiegelencle reflectie wercl be-
Alle in heü volgende genoemcle glanscijfers

Iuchtig -it u.n vochtige doek afgeveegd, om losse stotcteelt¡es te verwijcleren en claarna in de lucht
gedroogd.

dp e]k aan in cle nerf ; hieruit wercl het
gernidilelde De verfop e vrij van grove onef-

lenheclen err geoorloo{cl alen'

De glans werd uitgedrukt in o/oo teruggekaatst licht licht,' beicle gemeten

onder 45'.
I)o meter werd geijkt op een plaat zwart spiegelglas,

paald uit de brekingsindex; deze reflectie bedroeg 5l u I oo.

hebben dus absolute betekenis'

$ 2. Afkortinden.

Ln ile volgende $$ worden ond,erstaande afkortingeu gebruikt: .

I-t/m VI: de binclrnidclelen, omschreven in tabel 1I;
I llrn 51 : de pigrnenten, omschreven in tabel 12;

l.o.s. : lijn_oliestandolie;

. h.o.s. :houtoliestandolie;

S 3. AanvanÉsdlans.

Losse, droge pigmentfleeltjes vertonen in het algernc'en geen spiegelencle reflectie, het blanke,
verf is clus toe t'e schrijven aan het bindmidclel.

n kan het zijn, dat het oppervlalt van de verflaag
gelijk zijn aan clie van het bindmicldel alleen. In
meer of rninilei ongelijk worden, lvaardoor ile glans

Ìlierontler zijn in tabel l naast, el]iaar opgenomen lìe aanvangsglang v11 acht blanke binclmidde-

len en- cle gemiddólde aanvangsglans van eén aantal vetverì met ilie bindrniddelen.

TABEL 1.

VeréelilkinÉ van de aanvangsglanzen van blanke bindmidtlelen en daarmealo samenEestoldo velven.

1) Zio voor bijzonderhod.on ovor dozo motor $ 7, ondor I van dit repport en ffguur l.
2) Voor vollodigo omschrijving zie tabol Il.

I

i

No,
Vorven mel bindmiddel

Aanvangsglans iJa o/oo

teruggekaatst lichü

Korte omschrijving'9) Bl. bind¡n. Vervon

I
II

'IIø
III
IIIa
IV
v
VI

L.o.s. .

80 o/o l.o.s' + 20 Vo hars . .

85 0/6 .Io.s. + 15 yo hars . .

69,2 to h.o.s. + 30,8 o/s hars
77-o/s h.o.s, + 23 Yo harg.
Phtalaathars
95 o/¡ phtalaathärs f õ o/o chloorrubber
62 o/o phtalaølhars f 38 o/o chloorrubber.

4S
5l
51
54
64
54
54
64

44
5l
49
52
50
45
49
3S
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I)e glans van de blanke bindmiddelen r¡'eril bepaalcl cloor ileze r,rit l,e strijken op aan beicle zijden
gematteerde glazerì plaatjes. Zocloencle 'wer¿l spiegelende leflect.ie van cle onclergronil cloor het bindmicl-
ilel hecn voorkornen. l)e metingen geschieclden oveligens geheel als op cle houten proefplanÌ<jes.

Ilet is toegesta:rn de aanvangsglanzen van clc ver'\¡en nret één binclmiclclel te rriclclelen, claar deze
glauzen w'einig uiteenlopen.

Uit cle tabel blijkt:
1. De aanvangsglans san de blanke bindmiclclelen loopt u'einig uiteen.
2. -De 

aanvangsglarls vân cle mét, een bepaalcl binchnicldel bereide verven is gelijk aan clie van het'
gebruikte binclmidclel cf blijft hierbij slechts rveinig ten achter. Een uitzonclering op cleze regel
vorrner cìe met, B Vf bereicle verven, clie gekenn-rerkú zijn door een lagere etanvarlgsglans, Dit
kan rnisschien verlrlaard. u'orclen uit het hoge percentage oplosmidclel van deze verven, 'ivaatcloot
een dunne laag verf ontstaat, boven rvelks oppervlali de pigmentkorreÌs, hoelvel omhuld met
bindmiclclel, door grotere afrletingel uitsteken. Ook lran het verclan-ipen v¿ìn het vele oplosmiclclel
aanleicling geven tot een nincler glaclcle.laag. Een n¿rder onclerzoek zal hiernaar worclen ingesteld.

$ 4. Iuvloed van de expositievoorwaaralen op het glansverlies:

I. Beqintijd,stip au.n cle buiteneæpositie.

'I)aar het zonlichb één van cle factoren is, clie de oppervlakteverlvering van het binclmicld.el vcr-
oorzaalrt, zal cle snelheicl van het glansverlies beïnvloecl rvorclen door het begintijdstip van cle buiten-
expositje. Valt dit iijdstip in de lente, clan is een snellere gìansclaling te verlvachten, dan wanneer het
in cLe late zomer of in cle herfsô valt.

Bij cle opzet van cle buitenproeven, lvaarbij rrret cle expositie op 24 Aug. 1943 lvercl begonnen, u'eld
het, zooals reecls in Circulaire No. 7, g 7 is medegecleelil, s-enselijk geacht, ile invloecl van het tijcl-
stip van exposit,ie op cle cluurzaamheid na te gaan cloor een trveetal exposities met een beperkt aan-
tal verven in het voorjaar.

Deze aanvullencle proevenseries zijn in Circulaire No. 9 volleclig beschreven.
Daar bij het opstellen van clit verslag van de op 19 April 1944 ingezette cluploseries nog slechts

gegevens over ééî rnaand beschikbaar zijn, kan nog geen oolcleel s,orclen gegever over c1e invloecl van
het, beginiijclstip op de snelheid. van het glansverlies.
' Wel blijkt' uit ile na één maancl verichte glansmetingen bij de serie van 18 pignenten, gecorn-

bineercl neb 4 binclrnidclelen (zie Circulaire No. 9), clat in cle periocle 19 April-19 Mei de achteruitgang
in glans orlgeveer gelijÌ< is aan die in d.e periode 24 Augustus-24 September (zie tabel 2).

De cijfers over cleze perioclen zijn als volgt vergeleken:
De aanvangsglanscijfers en ile glanscijfers na één maand buitenexpositie zijn elk per bindmicldel

gemicldeld over cle 18 pigmenten, lvelke zijn gebruikt in cle eerste duploserie.
Tot clit miclclelen kon eerst .n,orclen overgegaan na een uitgebreid onclerzoek van het cijfermateriaai.

Hierbij lvercl voor elke serie verven, bereid met éénzéÌfcle pigment en verschillencle bin¿lnicldelen, de
volgorile van cle glanscijfers vastgestelcl en vergelehen met, cLe voor alle pigmenten gelclencle gemiclclelde
volgorcle. Dit geschieclcle bij alle keuringen en bij alle 51 pign'renten. Hierbij kon rn'orilen vastgesteld,
dat' voor elke met éénzelfcle pigment bereicle serie verven c1e volgorde practisch steecls dezelfile was
als cle gemiclclelcle volgorcle. Bij geen van de tot dusver verrichte keuringen beclroeg het, aantal uitzon-
cleringen op clezè regel bij 51 pigmenten meer clan 3. Het uriclclelen in cle hierboven becloelde zin is
dus volkomen geoorloofcl.

Ì{ierontler zijn in tabel 2 cle berekende gemrlclclelcle glanscijfers gegeven.

TABEL 2.

Vergeldking van de glansdaling van verven in versshillenilo jaargotijden.

Expositie in het voorjaar
ondor 45o op hot Zuiden

Bindmiddel Expositio in de nazomer
ondor 45o op het Zuiden

Bindmiddel

I II III IV I II UI TY

Gem. glans op l9/4 r) 44 48 51 46 Gom. glans op 2418 t) 40 48 52 42

Gem. glans op l9/5 1) 24 ao 40 30 Gom. glans op 2419 t) 2T 3t 43 24

Glansverlies lS | +--lS I 5 20 t6 II 16 Glansvorlies 2418-2415 t9 L7 I l8

r) fn o/oo teruggokaatst licht

lf. $tuncl aan lxøt proeÍþLolr, booen- en, ondcllr.ant uan de planlcjes.

Zoals it Circulaire No. 7, $ 7 is beschreven, zijn proefplankjes met alle dekverven uitgezet oncler
een hoek van 45" en proefplankjes met cle meestc dekverven oncler een hoek van 5' rnet, het horizon-
tale vlak op het Zuiden. Bij deze laatste expositie rvorclt de toestancl van het liggende verfwerk nage-
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bootsb. T. a. v. de trvee verrverencle invloeclen, licht en u'¿tter, is te veru'achten, clat c1e lichtinrverking
.sterlrer zal zrjn bij cle oncler 45' staancle planhjes; op cle oncler 5" liggencLe plankjes vinclt echtel een
langclrrriger inu'erking v¿rn regerl en cl-aurv plaaüs.

.ITieroncler volgen in tabel 3 cle glanscijfers voor vier binilmiclclclen, per J<euring per binclmiil-
ilel gen'riclclelcl over 40 pigurenten (slechts 40 van cle 51 pign'rer-rten zijn gebrr.rikt in t'erven op plank-
jes oncì.er 5"), aangeblacht op cle boaenzijdø cler plankjes. ').
TABEL S.

Verselijking van de gemiddekle glanscijfers van verven, aanÉiebpaoht op de BOVENZIJDE
van plankjes onder iI5" en onder 5'.

Verven rnet bindmiddel
Glanscijfers in 0/oo tertggekaatst licht

onder 45o onder 5o

No. I(o¡ùo omsclrrijving 1) 0
mnd

I
mnd mnd

6
mnd

0
mnd

I
mnd rnnd

6
mnd

I
II
III
IV

L.o.s. ,

80 o/o l.o.s. f
69,2 o/o h.o.s.
Phtalaathars.

20 l" hars .

+ 30,8 o/o hars

40
4S
51
44

L7
25

l3
t8
22
t9

2
h

4
8

40
48
52
44

l5
2T
36
22

13
t7
20
I7

2
Ð

4
82

1) Voor volleclige omschrijving zie tabel ll.
2) Hoewel cleze geringe glansstijgi,ng het gevolg kan zijn rran toevallige omst'andighoclen, zal ertochbij volgendo

kourilgen op gelet worden of de stijghg zich voortzeú.

LTit tabel 3 blijl(t, clat het glansverlies op cle planlijos oncler 45" practisch in hetzelfcle temPo
heeft plaats gevonclen als bij clie oncler 5". Ovel cle relatieve betekenis van licht en lvater voor cle

ol.rpervlakter¡er\\¡erillg is clus nog weinig t,e zeggen; r'veÌlicht zullen cle aanvullencle proeven, beschre-
ven irì Circulaire r\o. 9, hierin op cle cluur meer inzicht geven. Ook lran in clit verbancl cle bestuclering
van het glansverloop op (le orLcleïhunt van cle proefplankies ¡'an belang zijn. De lichtinr'verl<ing is hilrr
veel gcringer clan op cle bovenkant, rlaar op çle onclerzijcle alieen cliffuus licht kan vallen; cle hoeveel-
heiil hiervarr zal vooral gering zijn bij cle pÌankjes oncler 5", clie clicl-rt na¿rst elkaar vlak boven cle

groncl zijn opgestelcl. Verc-ler ontJ¡reel<t op cle onclerkant rle inr'r,erliing v¿ìn r€geì1, \'aartegenovfrr staat,
clat cl¿Lul, hier langer zal kunnen inu'erken cLrn op cle bovenhant van cle plankjes.

l)e voor cle onclerzijcl¿ r'an de plankjes verzanlelcle gegevens zijn u'cergegeven in tabel 4.

TABEL 4.

Vergelijking van de gemitltlelde {lanscijfers van verven, aangebracht op de ONDERZIJDE
van plankjes ondel i[5" en ond.er 5'

Uit cleze tabeÌ blijkt, clat op cle onclerl<anten r'¿rn cì-c proefplankjes Ìret tempo van het glans-
vci'lics practisch on:rfhankelijk is van cle ìroek, die cle ¡lankjes rnet het horizontale vlak nìakerì.
Daar o¡'el cLe intensiteit van zov,el licht- als lvaterinrverking geeÌr e.yâctc gegevens ter beschikking
staan, client' voorlopig volstaan te lvorclen met het constateren van het feit.

.Tntcressant is teirslotte eerr vergelijkilg van het glansverloop op cle bovenzijcle rnet clat op cle

onclerzij-le v¿ìn cle plankjes (tabel 3 met tabel 4). tlit cle cijfers is te besluiten, clat clc overgebleven
glans, gemiclclelcl voor c'le 4 binclmiclclelen, na 6 rrì¿r¿rnclen op cle bovenkant 33 /o en op cle onclerkant
61 "/o van cle aanvangsglans bèclraagt. r\l ligü het vool cle Ìrancl, bet betere glansbehoucl op cle oncler-
kant van cle pÌankjes toe te schrijven aan het verschil in sterhte van c'le lichtinwer:king, toch mag

Verven met bindmiddel
Glanscijfers in 0/oo teruggekaalst licht

oncler 45' onder 5o

No. I(orte omschrijving 1) 0
mnd

I
mncl mnd

6
mnd

0
mncl

I
mntl mnd

6
rn..rd

I
II
III
IV

L.o.s.
80 o/o l.o.s. + 20 o/o ¡o"" . .

69,2 o/o h.o.s. + 30,8 o/o hars
Phtalaathars.

39
47
50
4t

28

44

20
25
38
28

19
25
38
25

38-
45
51
42

28
35
42
30

2õ
28
36
26

I9
2E
36
26

r) Voor volleclige omschlijving zie tabel II

1) De geoorloofdheid van dit middolon is reeds toegelicht in $ 4, ondor I.



{i

It

1l

I

f :iil
?" 1,ï; :

het cij{ermateriaal, cle verven op cle onclerkanten

cler plankjes b-u^i-ten beschouq'ing' ìrot olr.sv'.ìoo' on cre bovenkantenOm clezelfcle leclen zullen ool< in cle volgenile S$, rvaarin het glansverloop op

van cle plankjes nailei rvorclt bekeken, cle planËjes,die ontler een hoek van 5o meb het horizontale vìali

liggen, buiten beschout'ing u'otclen gelaten'

S 5. Invloed van het drontlsysteem op het $lansverlies.

I)e mceste rlekverven zijn aangebraoht op verschiìielcle gloutlsvstetnen,-. zorvel oP klassieke

(ìiì.oÌie) basis, als op ^o.l"rnä 
(phta"laaihars) Èasis. Vool bijzoñclerheclen lvorclt verrvezen naar Cir-

culaire No. 7, $ 3, blz. 2 e. v.
ìtlen ureet alle verf, tranneer cle lãag vlak is en vrij van .grove

onregehnatigheclen; e slechts ',Schi.jnbaar cle glans 
, 
ailngeverl' Uit cle

cijfers blee¡, dat clit Lrsver geerì i'vÍoecl hacl op cle glans van cle e"ovtlr

"""t"flr""fJ; ,::ilJ:rïå *,orcrer crr-rs, berrarve cre 
'eecrs 

genoe'rcle restricties, slechts cle clekverven, aan-

g-ebrrrcht o¡; het- klassiel<e stnncì.arirclgrondsyåteem I( l"bekekerr; op clit gronclsvsteem zijn alle dekvel-

verr rrilgestrekeu.

s 6. Invloetl van het binrtmid{et van cle dekverven op het $lansvenlies:

L l/ergelijlúng aan' cle l¡inclnt'iclclolen' I. lI, III ett IT/'

Alvoreus tot ee¡ vergelijking van cle bincluriclclelen onclerling over te S^aan, rvorclt hier eerst' nog

een elltele aigerr\ene opmerking gemaakt:
ver',eerl, cle ver.f 

'(b.v. dör"buitenexpositie) cl:rn zal het clnmre -laagje.bincllnictclel 
op het pig-

rrre't, ¡jer en cLaar aanglt,rst r,r,o.-clen, het l'orclt i,,,,'er, rilflar Yoorâl: het pigment záJ boven het

oppervlak gunn uitstekãn en c-[e glans neernt af. I)eze afuerrring is nrr nlhanhelijk van:

cle cluur. val cle ven'r'ering;
cle aaril van het binclnriclcì.el;
cle aarcl van het pignent;
cle hoeveell.reicl bindrnicLclel in cle verf.

r/m cle laatste i'eclen zullen nu in het volgencle lrij cle vcrvel oolç steecls cle volunreprocenten

binclmictclel in cle verf worden vermelcl.""^-"Úì;;^oåãroEno"ae 
büjkt bovenclien het bela'g r,¿r^ c1e gla's van,!".t.þlyk".binclmicldel, voot¿rl

voor cle i on1rongsgl-:1s ton .1" verf , zoclat ook cleze t¡lsg¡ l'orclen verrrtelcl bij cle glanscijfers' 
- -

In onclerstaancle taì¡el 5 zljn zoàoencle verzamelcl cle glanscijfers per kerrring per binclmicldel ge-

r¡iclclelcl ovcr 40 ¡rigrrre¡ter, benevens c1e volr.rrneprocerrte,i binclrniclclei eu cle aanvangsglanzen van de

blanke binilnriclcleien.

TABEL S.

Gtansoijfers r) na verschillende expositietijtlen P9l bindn\iddel (bovenzijde'

érontlsYsteem K 1, onder iI5").

Verven meú bhdniclclel Gem.
vol. o/o

bindm.

Expositietijd Glans
blanke
bindm.

No. Korte omschrijving
0

mnd
I

mnd mnd
6

mnd

T
II
ilI
IV

L,o.s.
80 o/o Lo.s. + 20 % hars
69,2 o/o h.o.s, + 30,8 o/o }lats
Phtalaathars

8I,8
90,8
92,4
84,2

40
49
51
44

L7
25
37

l3
l8
22
I9

t2
I5
I4
l8

49
5I
54
64

t) I. o/oo teruggokaatst, licht.

Ter verchriclelijking zijrr cle glanscijfers ook in een eltfiek uitgezet (grafiek 1)'

Naar aanleicling vair cì.eze geger.ens Ì<unnen cle volgencle opmerki4gen u'orcled gerr-raakt:

1. I)cr aa¡vangsglanzeìl van cle verven met II en.III zijn hoger clan van clie rnet I er1 IV; clit kan

samenhangòn met het hogere bindmiclclelgehalte van c1e eer-sten.

2. De, eerste rnaa¡cl buitenexpositie geeft voor clg verven rrct alle binclmicldelen de snelste 8lans-
' claling.
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3. De volgende maanclen is het glansbehoud aanzienlijl< beter; alleen cle verven nret III hebben
s'eliswaar cle eerste maancLen cle minste glansdaling, ln¿rar cleze claling l'orclt cle volgentle maan-
tlen niet veel urinder, zooclat, zij na zes rnaanclen cle op één rrn laagste plaats innemen.

4. De verven rìet, I vertonen geen bijzonder grotp glansclaling t.o.v. de verven net, cle ancl.ele binil-
rniclclelen, lraar cloor hun lage aanvangsglans bezetten zij van ìret begin af aan cle laagste plaats.

5. De \¡erveìì met IV vertonen na 6 rnaanden cle kleinste glansclaling.

II. . Il crqeliil;ing uutt nllo bin dntidclelen.

De overige binclruiclclelen u'elden slechts geconrbineercl n.ret zes pigmenten. Ilíervan laten wij orn
later te vemreìclen reclenen cle velven met aluminiurnpoecler buiten loeschourving. Hier worclen nu ver-
geleken cle vervel val cle overige vijf ¡jigmenten met elk cler bincLmidclelen I t/m VI.

In onäerstaancle tal¡el 6 zijn op clezelfcle u'ijze als in cle volige tabel c1e glanscijfers gegeven.

TABEL 6.

Glanscijfers r) na verschillende expositietijden per bindmiddel (bovenzijtle, gronils¡lsteem K 1,
onaler 45') .

Ook in dit geval l'erclen cle cijfers van cle tabel in glafiek gebracht (grafiek 2). Hierin zij¡r echter
cle verven met Ifø en fIIø niet opgenomen, claar cleze r.rijs'el geÌijk zijn aan die, rnet resp. II en fII.

Opgemerkt client te n,orclen, dat, cle lijnen voor cle verven met I t/m IV in beicle grafieken nil.t
hetzelfcle verloop hebben, claar cle uitgezette gettrllen gerniclclelden zijn over verschillencle aantallen
pigmenten.

Uit bovenstaerncle gegevens blijkt het voigencle:

1-5. De bij cte bespleking van de bindmidclelen I ti rl lV genoenrcle punten 1 t/m 5 gelden ooJi
hier.

6. Dc verven rnet V en VI hebben echter een nog betel glansbehoud clan clie met IV, zod.at tìe
eersten na zes rnaanclen op de bovenste plaats stazrn.

Tntussen moet er cle nadruk op gelegd'\,\¡orclen, ilat cleze resultaten slechts gelden voor de in het
onclerzoel< betrol¡ken binclmidclelen en dus niet zoncler rneer als representatief mogén lvorclên be-
schouu,cl voor het f.¡'pe, clat zij vertegenrvoorcligen. Zo rverclen rnet een anclere phtaÌaathars, clie op
advies van één van de leclen van c1e comrrrissie lvercl gebruikt in cornbinatie met een paar pigmenten,
veel gunstiger resuÌtaten bereikt clan met het in cle voÌleclige serie gebruihte piocluct (IV).

$ 7. Invloetl van het pigment van de tlekverven op het $lansverlies.

l. Altmtiniun't,

Iìeeds enige malen is in het voorafgaande ge\\'ezen op het aflviikenil gedrag r_l,at betreft cle aarì-
vangsg-lans van cle verveÌì, lvaarin aÌulriniumpoeder als pigment voorkont.

S¡reciaal bij cìe verven rlraarin aluminiumpoecler het enige pigmentbestanclcleel vormö, u'erdelr
sonrs â¿rnvangsglanzen gevonclen, clie aanzienlijk boven clc glans van het blanke bindrniddel lagen
(zie tabel 7). 1)

I)it scheen in tegenspraak te zijn met cle eercler gestelcle be',t'ering, dat een verf geen hogere
glans kan hebben clan het bincì.micldel, \Ä'¿Ìarrnee z.ij is sarnelgestelcl, tenzij clit hele verschil kon wor-
den toegeschrsven aan diffuse reflectie, cloor het pigment veroorzaakt. Dit laatste l¡Ieek inderd.aad
het geval te zljn.

In tegenstelling met c1e ancìere pigmenten van het clehverfonclerzoel< is aluminiumpiginent een

Verven met trinclmiddel
Gem.

vol. o/o

bindm.

Expositiotijd
Glans
l¡lanke
bindm.No. Korte omschrijving 0

mncl
I

mnd
J

mnd
6

rnnd

I
II
TIø
III
IIIa
IV
V
VI

Lo.s.
80o/o Lo.s. + 20o/o ht"" : : : : : : :

85 o/o l.o.s. + l5 % hars
69,2 o/o h.o.s. + 30,8 o/o hars
77 l" h.o.s. + 23 yo hars
Phtalaathars
95 % Èhtalea,thars { 5 o/o chloorrubber.
62 lo phtalaathars f 38 o/o chloorrubbor

75,7
90, I
90, I
st,7
I 1,8
83,9
85,2
87,3

44
5l
49
52
50
46
4S
39

2I
35
36
42
35
30

l4
28
30
25
3l
26
34
3l

l3
22

l6
20
25

30

49
5l
5I
54
õ4
54
64
54

t) h o/oo teruggekaatst licht.

r) De alurniniumvorven worden'direct na aanmaak uitgestroken.



TABEL ?.

GlansoiJfens') van aluminiumvelven

11

na verschillende expositietijden per bintlmiddel'

clnt bestaat uit kleine plaatjes. EIli ptaatìe ol) z\cltzell heeft een grote spiegelencte
rrr cta:rlpoecì.er,
refìectie.')

lr tle verf
niunr.¡roercler de
lencl iic,ht niet

liggen vele .1".1íj"s onde,- lr:leitte afrvìjkirrge' van 
-lret -horizontale 

vlak, clanr alulni-

eigelscha¡ heeft zich te richten i.t .1" ,tniø verf. Flieriloor spiegelen c1e cleeltjes inval-

geìijlc'ratig naar aÌÌe l<ant,e', t'--'aar over c,e' betrekkelijk k'lçi' hoekg-ebied orn de 45?

richtirlq 
oncrerzoekingen in cle afcleling Yerf va' hei c.r.ll. tinge' bij alurniniun-r-

\:erven van één ¡i'',1'ii.t,t"t, g=.o'''bi""ä'l ;; ;;iti-*".'Ïî^ 
,Jr'"'Jit}|¿r î:u'J# t*i

met cle C.I.l{.O'-glansmeter'
art spicgeÌglas lnet een spiegelenile reflectie v¿ìn

cie beicle neters, clat blijki uit cle hieroncler gc-

; clit verschil groot.
gevouclen cijfers gegeven'

TABEL 8.

Glansoijfersvandozelfdoaluminiunrverven'sevontlenmettweemeters.

Aluminium pigmenten

0/oo roflectie in spiegelrichting

C.I.M.O.-meter Lengo-meter

c
G
H
I
J
K
L
M

29
43
27

qq

24
29
26

bt)
7l

64
53
49
68
60

De glans van het gebruikto ì¡Ianke bindmid'del was 49 0/¡6

Hien¡it
vetvelì voor
cleze vervel

Bij cle

ziet men, clat cle bij het clel<verfondorzoek

een zeel groot deel aan cliffuse reflectie varr
gemeten hoge glanscijfers vun alulninirtm-
ñet pignrent zijn te wijten, orn rvelke redetl

niet, met te overige vergeleken zijn'
eerste meti'ge' stond. ¿ã C.f.U.O.-'eter niet ter,beschikking, eil o....' vergelijking van tle

Aluminiumverven met, bindmiddel

I{orte omschrijving

49
5l
5l
54
54
54
64
54

36
60
61
54
6+

8
28
39

15
28
3l
34
34

27

L.o.s.
80 o/ I.o.s. + 20 y" hars
85 o/o l.o.s. + 15 o/o hars
69,2 o/o h.o.s. + 30,8 o/o hars
77 lo h.o.s. + 23 o/o hars
Phtalaathars
95 o/^ ohtalaathars * 5 chloorrubber '
62 ó] ¡tt'alaathars * 38 o/o chloorrubt¡er

t) I. o/oo teruggekaatst licht.

r) Do spiegelondo reflectio van oen glad metaalopporvlak is ongeveor l0 X zo groot als die van oon blank bintlmicldel'
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ciifers van cle verschillencle keulingen onclerling rrrogelijk te ntalien is het onclerzoek voortgezet
ile ¡eecls gebruikte Lange-meter.

Hierbij .n'orclt nog o¡generkt, clat de schijubare aanvangsglans vân ahrminiumverven niet alfrltl
zo hoog hoeft te zijn; wanneer nl. cle pignentplaaties zich niet ongeveer in het horizontale vlak rich-
ten en zij clus oncler aÌlerlei hoeken liggen, bv. door toevoeginS- van een ancler pigment, zal de meter
een Ìage l,aalcle aanlvijzen. Ook in c1e alurniniumverf r¡et binilmicld.el IV is het, pigrne¡rt blijkbaar
weinig- gericht. nlisschien is ook het oplossen van het polijstn'riclclel in het binclmiclclel of in het
oplosmicìdel van invloecl op cle glans.

IL Vergalijl:in'g Dan' dll'e pigmenten.

Om ile pigmer-rten onclerling te hunnen ver.-olijken rt'ercl cle volgencle nlethode genolgrl,
Voor clk pigment s,erden cle glanscijfers per keuring van cle vcïven rnet cle binclinicldeler I, JI,

III en IV gerniclclelcl.
Dit miicleterì per pigrlent over cle bindmiclclelen is geoorloof¿, zoals bij bestuilering van bet

cijfenrraterilral bleek.'
ì)eze gernidclelcle glanscijfers r,r'erclen in grafieh 3 verzanelcl en l'el zoclanig, dat, cle glanscijfers

van cle dercle keuring (ãangegeven cloor cÌe onclerlianten van cle gearceercle rechthoeken) in afclalencle

reeks staan; nunt"n ,1"r" cijfers gelijk, clan in afclrrlencle reeks vân cle tweed.e keuring (bovenzijcle van
cle gearceerde recìrthoehen)..- 

Verder zijn in cleze grafiek uitgezet c1e volulireproceuten bincìnriclcLel, gemiclclelcl over ¿le vier bind-
miilclelen per pigment

hr cté grafiék zijn ook aangegeven, rrret gestippelcle horizontaÌe ìijnel, cle grenzen tussen c-[e glans-
gr.oepen, zooals deze voorlopig zijn vaslgestelcl bij cliscussies in cle Colnn-iissie I(enringsmethoclen Verf.
(Zie onderstaancle tabel 9.)

met

TABEI, 9.

Intleling tler glansgroepen.

Omschrijving Glans

Sterk glanzend
Glanzend.
Ilalfmat .

Eiglanzond .

Mat .

45 o/oo en hoger
30-45 0/oo

t0-30 o/oo

l-lo o/oo

Lager dan I o/oo

TABEL 10.

Pigmenten, rveÌke verven gever nret' glans-
cijfers, die bij cle keuring na clrie rnaandetÌ reecls
jn trèt eiglanzencl gebiecl liggen, rvortlen beschoulvcl
een slechte invloecl op cle glans te hebben.

Pignenten, u'elke verven geven rr- et gÌans-
cijfers, cÌie bij cle keuring na clrie maanclen nog ìn
het, g'lanzencl gebiecl liggeu, t'or"clen beschouu'cl eer
goecle in'r'Ioecl op cle glans te hebben.

Ilieroncler volgen in tabel 10 cle pigmenten
clie, r'olgens cleze llaatstaven, nrorclen ì¡eschoulvil

""n *l"cÉt" eÌ een goecle invloecl op cle glelns van
cle verf te hebìren.

Pigmenten met een slechte en met een Eoeale invloed op de Elans van ale velf.

Slecht Goed

Pig-
No.

Korto omschrijving 1) Pigm.
No.

I{orte omschrijving 1)

43.
t3

4
42
4l
lb
t4
t2
I6
I5

49
50

6
ll
I

Zinksv. I p\t.bl. 97/3
Zinkw. (loodh.)
Zinksulfide
Zinkw. l. ultr.bl. 84/16
Ztrrksv. I Berl.bl. 92/8
Ant.w. * Lit,w. 75125
Zinkw. f tit.w. 95/5
Zinkw. (loodvrij)
Zinkw. * lith. 90/10
Ztnlr¡v. I tiú.w. 95/5
Lithopoon
Lith. + al. 90/10
Lirh. + a,1: 7512i
Titaanwiü (krijtend)
Ant,w. f úr.w. 25175
Loodtit. t rft.w. 24176

I9
r7
25
2t
30

22
ûU

Gasroetzwarü
Geel ijzeroxyde
Rood ijzeroxyde
Geel ijzerox. f Br.gr. 50/50
Geel ijzerox. f Br.gr. 85/15
Chr.gr. (midd.) | Br.gr. 75125
Chromaatgroen (donker)
Geel ijzerox. f Br, gr. 80/20
Signaalrood

1) Voor volledigo omschlijving zíe ta,be7 12.

Bij een naclere
cLe groe¡-, r'an sleclÌte
ten'ãlleen gekÌeurcle

beschoux'ing van de bovengenoer¡clc tn'ee groepen in tabel 10

pignenten vrijrvel alle witte 1) voorkornerr, ter¡r,ijÌ in cle groep
pigmenten voorkomen. Daar l'itte verflagen het Ìicht mincler

valt het op, ilat in
van goecle pigmeÌr-
absorberen en clús

r) Met uitzondoring van loodtitanaat, loodwit, titaanwit niet krijtend en loodwit-üthopoon.
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ûìincler .wâr,'' \\/orde' clan clonker gekleurcle verflagen, kan temperatuur-r'erhoging bij oliehoudende ver-

s Yaìì de oPPervlakteverwering
en verflaag het geabsorbeerdle cleel niet alleen orrr-

he reacties. In het bijzoncler geldt diü voor cìe

n ultraviolette stralen) '

I "ìïï'L"'ä'liv lìet ultraviole

vnn ìret zichtbare Iicht rrincler al¡sorì¡eren ilan ge Dit laatste is

meel geiclig.
fntussen moet hier s,orclen opgernerkt, clat juist oncler cle u'itte pig'menten- enige voorkorrren, ilie

reage'crì, hetzij met ãu onlg"rring, 
'Ëtri¡ 

n-ret, het binclmrcìclel. Hiercìoor is oolt het optredlen van een

s.rellete oppervlakteverrveling mogelijk.
Over grafieh B lvorclt i"".le"" ,róI.tu^n met enì<ele opn-rerkingen. Itt-..1:"t algem"elt vertonen ile

veïve' 'ret een laag vol. ;"/o pigment het l¡este glansbehoucl ; ,.ul tluiclelijk ko^m^t clit tot uiting bij

gasroetzrvart (BT). 
"De b"tLf.ori. van c1e hoeveeileicl 1-rigrnent in clè verf is in S 6 oncler f reeds nai.tr

voren gebrachl.
Zíku,it e' lvitte pigrnent're'gsels met veel zi'krvit (12 t/m

maancl, vergeiekel rnet verven rnet arrdere witte pigûrenten, nog een
16) geven verven, die na één

goecle glans bezitten; daarna

dalen zij echter snel in glans'
HËtzeìfcte gelclt voä cle verven, bereicl mef, rr-rengels van zinklvit, en blaurve pign-ienten (41 i/n

43), r,ergeleke¡ïet cle verven, rvaarbij r"sp. ióoclr"iã en loocltitanaat met blauwe pigment'en zijn

gecorrr bineercl.
lìoevoeging van Bremergloen ââlì cle ijzeroxyclen (21 tlrn 25 et 27 tf n 29) heeft geen iuvloecl

op het glansverloop.^ D; nengsels va¡ alun'iinium en lithopoorî (49, 50) geven verven met een lage aanvangsglans-,

doorclat cle alu'-iiniu¡rcleeltjes zich niet voldo"r.dì kuníen"richten en ilus een enigszins ruw opper:vla'li

veroorzake'. Het glansrr.rii.* komt overeen met clat van vet'vetì, waarvân het pigment geheel rrit

lithopoon
Osk x;rcle geeft cle toevoeging van aiurninium (4?, 48)- een verlaging vatr

gr^". 1Io. e, alleen clooril¿it hei oppen4al< niet ureer geheel glad is.- 
..

ßij d) verliest cle l<rijtencle-soort sneller zijn glansclan cle nietkrijtende.

$ 8. SamenvattinE.

I. Doel.

Ìlet trekl<en van voorlopige conclusies over cle invloecl van pigmen! e1 bilc\riilclel op de aatr-

vanlielijke glans en het glanËvåilies bij buitenexpositie vnn de verwen uit het 'clekverfonclerzoek varr

de Commissie Verfsysterlen Ifout.

TL trfethod,e.

I1et bij cle ¡retingen verkregen cijferrnateriaal lvercl uitgezocht, gegroepeercÌ en in tabellen of

gr:afielien verrverhü. l{ãt behulp 
"hi"r-rrn 

werclen cle iuvloed ì¡rn cle beproevirgs.conrlities en van cle

verfsamenstellingeu op het glansverlies nagegaan.

III. Cott'clu.sies.

\roor cle onclerzochte verfsystetlen geldt het volgencle:

1. D¡¡ aa¡vangsglanzen van cle ilekververr lopen lveinig uiteen en blijven nie-t oj wôinig ten achter

bij ctie vun"dã blanke binclmiclclelen, behalìe bij bintlmicldel VI (62 "/" phfalaathars met 38 "zi

cËloorrubber) '

2. ,FIet gla¡sverlies van cle dehverven op ile bovenkant van de plankjes van de proefstancl oncler 45"

is vri]rvel hetzelfcle, als op cìe bovenlant van de plankjes van cle proefstancl ondler 5'. Na zes

rnaanclen is gem. 33 /o van de aanvangsglans over'

B. LIet glansverlies van cle clekverven op ile onclerkant van ite plankjes van^ cle proefstanil onder 45'

is vri]u,el hetzelfcle, als op de oncLer.]<ant van cle plankjes van cle proefstanil oncler 5'. Na zes

rrraot ileu is gem, 61 ld van tle aanvangsglans over'

4. De aard van het grolclsysteem heeft, aìthans na 6 rnaaltclen buitenexpositie, nog geelL invloecl

op het glansverlies van cle erou aangebrachte ilekverven'I
i)

I
\
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5. De Verve¡ met lijnoliestanilolie als bincLniclclel veriiezen ge¿lurencle- cle _eelste_ mâând buitel-
cxpositie het sneÌst hun glans. Die rnet houtoliestanclolie + alkylphelolh¿rs hebben na drie

'11åa1.le¡ 
nog een betrekkãÌijÌ<e hoge glans, rrraar cle glansdaling gaat hierbij in sterkele mate cloor

clan bij de meù de ancLer:e binclmidc-lelen samengestelcìe verven.
J3ij de ververì met phtalaathars als bindmiclclei, err speciaal watlneer cleze tevens nog chloorrubbcr
bevntten, gaat cle glans het minste achteruit.

6. Oncler cle pigrr-renten is aluninium gekenmerlit cloor eeìì ¿ìfü,ijkencl geclrag, ìretgeen rvòrclt veroór-

zaakt iloorj cì."e plaatvorrn van clit mãtaalpoecler en cle neiging tot richten in het horizont¿lle vl¿rl<

vnn c-le plaatjes in cle natte verf.

7. De ver.ve¡, cLie het beste glansbehoucl vertonen bev¿rtten geerì vân âlle lvitte pigrnenten; cleze

laatsterr zijn sterk vertegenivoorcligcl in cle groe¡r v¿rn ververl, lvaalin cle gìntrs sterk achteruitgaat.

L Ee¡ zeer hoog bincì.mic-lclelgehalte in een verf kotrt het glansbehoucl bij buitenexpositie ten goecle.

J)eze conclusies beperkeu zich tot, de \r¡¿ì'ârgeììolneir verscìtijnseìerl . In lret vorige is hiet en cl¿rar

getracht, cleze verschijnseÌen te verklaren.

TABEL 11.

TABEL 12.
Pi$menten en piÉmentmenEsels, Éebluikt.in de dekverven.

I
2

4
6
6
,
I
I

l0
II
t2
t3
t4
l6
t6
t7
I8
l9
20
2l
to
23
24
26
26
27
28
29
30
3I

33
34
JO
36
37

Loodwit, fabr. A
Loodwit,, fabr. B
Lithopoon 30
Zinksulfide
Titaan'rvit, niet krijtend
Titaanwit
Loodtitanaat
Loodwit-lithopoon (30) 70/30
Loodtitanaàt-titaanwiü, versneden
Antimoonwit - titaatw ít 7 5 | 2 5

Antinoonwit-títaarwit 25 | 7 5
Loodvrij zinkwit 0,I
Loodhoudend zi¡l<wit 5

Rood ijzoroxyde
Bruin ijzeroxyde
Geel ijzoroxyde

(met 50 o/o bariumsulfaat) 24176

Loodvrij zinkwit O,I-titaanwit nieü krijtend 95/5
Loodvrij zinkwit 0,1-tiüaanwit, versneden (met 50 o/s bariumsulfaat) 95/5
Loodvrij zinkwit 0,I-lithopoon (30) 70/30

Zwart ijzeroxydo
Geel ijzoroxyde-Bremergroon 85/15
Geel ijzeroxyde-Bremergroen 80/20
Geel ijzeroxyde-Bremergroen 75/25
Geel iìzeroxydb-Bremorgroen 65/35
Geel ijzeroxyde-Bremergroon 50/50
Rood ijzeroxyde-loodhoudend zinkwit (5) 90/10
R,ood ij zeroxyde-Bremergroen 80/20
Bruin ijzeroxyde-Bremergroen 80/20
Zwatt ijzeroxydo-Bremergroen 80/20
Chromaatgroen, middel-Bremergroen
Chromaaùgroon, middel-Bremorgroen
Chromaatgroon, donker
Chromaatgeel, middol
Zinkgeel
Signaal¡ood
Zwat!, íjzeroxydo-gasroetzrvart 99/l
Gasrootzwart

7612tò
50/50

Samenstellin{ van de bintlmitldelen, {ebruikt in de dekverven.

Binclmiddel Samonstolling

I
II
IIa
III
I.IIa
IV
V
VI

Lijnoliestandolie; 9,4, viscositeit
80 gew. o/o lijnoli 20 gew. lo ge phenolhars
85 gow. o/o lijnoli l5 gerv. o/o ge phenolhars
7,7þew. ''¿ ti¡not , 6I,5 gew. o/o olie, 30,8 geñ. o/o a]kvlphgnolhars
7,7 !ew. 7" tij.ot , 69,3 gesv. ó/o olie, 23,0 gew. yo alkylphenoÌhars
Phtalaathars met 3l gew. o/o pht
õ gew, lo chloorrubbe-r, SS gew' 3l gew' 79 Phtaalzuuranhydrido
38 gew.'ó/o chloorrubber,62 gew. t 3l gew. o/o phtaalzuuranhydrido



38
39
40
4T
42
43
44
46
46
47
48
49
50
51.
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Gasroetzwarü

Geel ijzeroxyde

Rood ijzeroxyde

Geel ijzerox./Bremergr. 50/õ0

Geel ijzerox./Bremergr. 86/15

Chromaatgr./B rcrner gr. 7 5 | 26

Chromaatgroen (donker)

Geel ijzerox./Bremergr. 80/20

Sigr.a"alrood

Geel ijzerox./Bremergr. 65/35

Geel ijzerox./Bremergr.. 75/25

Chromaaügr./Bremergr. 50/60

Bruin ijzerox./Bremorgr. 80/20

Rood ijzerox./Bremergr. 80/20

Chromaatgeel (middel)

Zwarù ijzerox./gasroeúzw. 99/l

Géel ijzerox./al,rminirun g0/10

Bruin ijzeroxyde

Loodtitanaat

Loocltiü./phtalo. bl. 9l/9

Loodwit (A)

Loodwiú/phtalo. bl. 97/3

Zinkgøel

Aluminium

Zwaiü ijzerox./Bremergr. 80/20

Geel ijzerox./alurninium 75/25

Zwart ijzeroxyde

Loodwit (R)

Loodwit/Berl. blauw 92/8

Loodtit./Berl. blauw ?7/23

Rood ijzerox./zinkwiü 90/10

Loodwit/ultram. bl. 84if 6

Tiúaanwit (niet krijtend)

Looclwlt/lithopoon 70/30

Loodtit./ultram. bl. 53/4Y

Zinkwit/phtalo. bl. 97/3

Zirrlrsvit (loodhoudend)

Zinksulfide

Zinkwit/ultram. blauw 84/16

Zinkwit/Berl. bleuw 92/8

A¡tim. witltitaanwit 7 6125

Zinkwiü/titaanwit 95/5

Zinkwit (loodvrij)

Zinkwit/Iithopoon 70/30

Zinkwit/titaanwit 95/5

Lithopoo4

Liùhopoon/alum. 90/10

Lithopoon/alum. 75/25

Titaanwit (krijtend)

A¡tim. witltita,arwit 26 | 7 6

Loodtiü./titaenwit 24/76

\¡




