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CIRCULAIRE NUMMER II

Het dekkend vermogen van witte verflagen

Publicatie No. 2 van de Commissie Keuringsmethoden Verf

Inleiding.

De Commissie Keuringsmethoden Verf, lveÌke in de T1¿rflr:roniek, van 20 N{aart 1944 als eerste
publicatie een artikel over Definities van groncìbegrippen op verfgebied het licht heeft doen zien
(voor samenstelling en taah van cle Connrissie u'olclt naar het genoencle artikel verwezen) pubiiceert
in het hierna volgencle artikel een cloor haar uitgell'erl<t voorstel voor de bepaling van hel, dekkend
verrrrogen van r¡'itte verflagen.

Doel van deze pr.rblicatie en van cle hierna te volgen artikelen over anclere meeturethoden is, dat
zij, die zich rnet het onclei'zoek van verf bezighorrclen, ilet cle aanl¡evolen rnethoclen bekencl u'orden en
dat zij cleze in de practijk kunnen toepassen. Nacl¿rt cle Commissie van eventueìe critiek, u,aarvoor zij
zich ten zeerste aanbevolen houclt, hennis genomen heelL, ziet zij als een volgencle stap normalisatie van
de methoden, zodat het physische onclerzoek uniform geregelcl lvorclt evenais het anaÌvtische onclerzoeþ

De Comnissie streeft e1' naar, phrsisch bePaaì-le grootheden te meten en niet enkel ureting van
wilÌekeurige, van toestelafnretingen afhankelijke, grootheclen te standaarcliseren. Zij houclt er evenwel
rekening rnede, clat de plactijl< vaak een grotere ee'nvoucl. eist dan bij zuiver ph¡'sische metingen, welke
aan alle u'etenschappelijke eisen volc-loen, lrogelijk is.

Inclien de rlogelijkheicl bestaat met eenvoudige miclclelen, door vergelijking met standaards, een
bepaaìde eigenschap globaal te bepalen, v'orclt een clelgelijke nrethode e\/eneens aangegevenr zulks ten
gerieve van hen, clie niet over volcìoencle gelegenheicl beschikken om objectieve metingen te verrichten.
fn cl¿rt geval lr''orden c-[us zor,r'el een objectieve als een subjectieve lirethocle beschreven.

Degenen, die naclere inlichtingen $¡ensen of oprrerkingen hebben aangaanile de voorstellen van de
Comrnissie, u,orclen verzor:Ìrt zich in verbincling te stellen met den Secretaris, Dr. fr. II. v. o. VnnN,
CentraaÌ lnstituut voor ì,IateriaaÌonderzoeh, Postbus 49 te Delft.

Het dekkend vermogen.

De Comnissie hee{t als een van de eerste punten v¿ìn haar r.r-erkprograÌrlrrìâ het naur,vÌreurig on-i-
sclrrijven van bepalingsnethoclen voor het cleL'hend. rellnogen ter hancl genomen.

AIs basis voor clit v'elk kon het onclerzoek, op het C.I.i\{.O. door l)r, H. Cr. J. rn Dncxnn verricht
(zie C.LI!LO. circuìaire No. 4; ook gepubliceercl in Lu Chimie des Peintmes 6 (1943) 198, 236) dienen.

Het opsteÌlen cler voorschriften rverd opgeclraqen aan een subcornmissie, bestaancle uit Dr. Ir. J. v.
LooN, Ir. I{. L. lfurrHrJSDN en Dr. P. G. l\InnnvaN.

De voorstellen, clie cleze subcomnissie geilaan heeft, u,orclen thans in hun uiteinclelijke, goeclge-
kenrde vornrJ na iLoor verschillencle commissieleclen practisch beproel-l Le zijn, gepubliceercl. Zij hebben
betrelrking op het cìekÌ<end verrnogen s,an uitte , getlroogde verflagen. De methoilen zijn voor wittu
verven becloeÌ-l, d.lv.z. r.oor velven, clie v¿rn alle hÌr:uren evenveel en wel bijna alles terugkaatsen. Af-
wijking'van de rvitte l<Ìeur r'i'ordt na bespreking cler rreetr¡ethoden behanclelcl. ,

De Commissie is van mening, clat cle beste niirat voor het clehkend \-ernogerì cle contrastvermind.e-
ring is, clie optreeilt als een contrastrijke, in het bijzonclel een uit v'itte en zwarte aaneensluitencle
vlakken bestaancle onclergrond met cle te onderzoeken verf bestreken r'r'ordt. ,

Deze contrastvermindering kan rnet een fotocel genreten u'orden.
Voor deze meting is het voorschrift A (objectieve rnethocle) opgestelcl. De methode B (vergelijkings-

rnetho<le) dient om ook met eenvoucliger hulpmidclelen het clekl<end vermogen te kunnen bepaien. Hierbij
worclt ìtet contrast van cle beschilclerde monsterpÌaal, vergeìeken met clat van een aantal geijkte stan-
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d.aardplaten. Deze stanilaarclplaten vertonen in de volgorde van nummering aflopend contrast, zoilat
een hoog nummer een sterke dekking aangeeft. 1)

Daar het contrast, sterk afhankelijk is van de laagdikte en hiermee niet evenredig verloopt (zie het
geciteercle artikel van Dn Dncxrn) dient feitelijk, om het, dekkencl vermogen te karakteriseren, cle ge-

hele kromme laagdikte-contrast aangegeven te worclen.
Ter vereenvoudiging is besloten de laagdikte vast te leggen. De and.ere mogelijkheid: het schilcleren

tot een bepaald contrast bereikt, is, waarna. de laagdikte opgegeven worclt, is miniler practisch. Bij het
streven naar één laagdikte krijgt, men n.l. na de eerste proef een ind.ruk, hoeveel verf men nog moet'
opbrengen (eventueel hoeveel minder) om de juisie laagdikte te krijgen; bij het streven naar één con-
trast krijgt men uit de afwijking geen inilruk van de alsnog op te brengen hoeveelheid. verf.

Yoorschrift voor ale bepaling van hot dekkentl vermogeñ van witte deihooéde verflaEen.

I. Definitie.

IIet dekkend vermogen van een verflaag is het verrnogen een onilergrond mincler zichtbaar te
maken.

il. Doel en toepassingsgebied' der meetrrtethoden'

A. Objecti.etse method,e.

Doel: de bepaling van het dekkend veïmogen vân'een ihoge verflaag door fotoëlectrische meting
van de diffuse refÌectie op d.e delen van een contrastrijke (wit-zwar't gestreepte) ondergronil.

Toepassing: de keuring van het d,ekkend verlnogen van witte verven. Yoor ile keuring van witte
pigmenten worden deze tot, verven vermalen in een stanilaarclbindmiddel.

B. Vergelijhingsmethode.

Doel: de bepalirg van het dekkend vermogen van een ilroge verflaag door visuele vergelijking van
monster met stanilaards.

Toepassing: als oncler A.

III. Voorsch,riften þoor cle bepaling,

A. Objectieae method.e.

1. Aard, tan de proef.

Met een fotoëlectrische reflectiemeter wortlt uit het verschil tussen de reflecties vân een ilroge verf-
laag op een witte en een zwatte ondergronil het contrast bepaald'

2. Proefobject.

fndien een vàrf worilt onderzocht, gebruike men ileze. 'Worclt een pigment onderzocht, clan worilt
ilit vermalen tot een goeil vioeiend.e stand.olieverf (lijnolie-standolie van + 40 Poises) , met 25 vol' /"
pigment op niet vluchtig, en een passende hoeveelheid siccatief'

Verilunner-; lakbenzine.
De verf worclt, niet eeriler dan vier dagen na ]ret rnalen, aangebracht op een zwart-wit gestreepte

monsterplaat.
Formaat: ten minste 13 x 18 crn.
De afwisselenil zwarte en witte banilen zijn ten minste 2t en ten hoogste 3o-1 crr-' breed' Diffuse

reflectie:,op wit 75-85 %, op zwart 0-5 /".
De plaãt moet uit stevig papier zijn vervaardigd, ilat geen betangrijke vochtabso_rptie mag vertonen.

Om c.leze te controler"tr, *ordt 6i¡ utt" wegingen van ile monsterplaat ook een tu'eeile soortgelijke plaat
(,,blanco") gewogen. Het gewicht van deze laatste moet binnen 15 mg per dm2 oppervlak constant
ti¡o.tr, nrrâ"i. isãe bepating ongeldig. Aanbevolen u'ordt fotografisch papier (hard wit gaslichtpapier),
*a"rop ile banclen door belichten en ontwikkelen aangebracht kunnen worilen'

De laagdikte van ile met een zacht penseel of zacbte kwast, eventueel ool< met een verfspuit,
aangebrachtl verflaag, moet in clroge toestand 30 + 3 ¡, bedragen (berekencl_uit het.gewicht van ile laag,

hetlppervtak, de soãrtgeÌijke gewichten van pigment en binclmidilel en cle geu'ichtspercentages van
deze).

be monste"plaat mag na het beschilderen geen hobbels of ileuken vertonen. Het bindmiddel mag

niet in het papiet inclrirrgen.

3. Primaire en secunduire reflectiestandaard'-

Als primaire standaaril client vers magnesiurroxyile, gemaakt door verbrand.ing van magnesium-

het 
-oxyde 

worilt op een koud spiegelglázen plaatje met een oppervlak, d.at ten minste tweemaal zo

r) Het C.I.M.O. zal Lradlltat] geijkte standaard-conürastplaten beschikbaar te stellen. Alhankelijk van mato-

liaaltoewijzing zal- d.o prijs f Í 25,- per serie bedragen'
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8root is als het neetvlak van het reflectietoestel, neergeslagen. De taag MgO moet practisch ondoor-
schijnend zijn; het plaatje wordt bij reflectiemeting op een witte onderlaag gelegd.

AÌs secund.aire standaard dient een mat wit porceieinen plaa.tje met een oppervlak, dat ten minste
groot is als het meetvlak van het reflectietoestel.

4. Toestel.

llet apparaat bestaat uit een van binnen zwart gemaakt kastje, dat aan d.e (platte) onderkant een
opening heeft van een breedte, dio minstens 3 rrm minder is dan de breedte van de verschillencle banen
op de monsterpÌaat. In dit hastje is een electrische belichtingsinrichting aangebracht, zodanig, dat het
open ond,ervÌak verlicht worclt onder 45' + 3".

Loodrecht boven de opening is een fotoëlectrische cel (seleencel) gepÌaatst, zodanig, dat het terug-
gekaatste Ìicht cle ceÌ oncler een hoek van ten hoogste 40" bereikt. De pãlen van de cet u;¡n verbonclen
met een galvanometer van voÌdoende gevoeligheiC.

5. Uituoeùng aan d,e proef .

ú. IJking van de secundaire standaarcl. Het reflectietoestel wordt met cle opening in de boclem

n op de n{gO-laag gezet'. De galvanometeruitslag word.t bepaalcl; hierna worclú een meting op de secunclaire

ff standaardplaat verricht. De hierbij verkregen uitsiag lr'orilt uitgedrukt in /o van clie op MgO.

d b_. Nleting op d,e monsterplaat. De uitsÌag op cle witte, resp. zwarte onderÌaag worclt vergeleken
I ntet de op cle secunclaire reflectiestandaarcl. bepaalcle uitslag. Deze worclt steecls vóóien nà eÌke rneting

ter contrôle mecle bepaalcl. De \l'aargenornen uitslag u'ordt uitgeclrukt in /o van die op Mgo-ondergrond
verkregen (./" cliffr-rse reflectie).

6. Aantal utacu'nerningen.

Boven c1e r,r'itte, zo.¡'el als boven de zwarte onclergroncl 'çvorden ten minste vier metingen op ver-
schillencle plaatsen verricht. Het gemiddelde van de reflecties zij r* (op wit), resp. r, (op- r*uit¡.

7. Berehening en aancJuiding oan h,et resultaot.
Ifet contrast worclt ."veergegeven door:

100 x P, cle gemeten r* wordt bovendien opgegeven.

Opmerkingen.
1e. In t met een verTiaag van B0 p kunnen

u'orden bij ussen 20 en 40 ¡r.Hieruit 30 ¡.r door interpolatie bepaald worden.
2e. Bij de fotoëlectrische meting is het aan te bevelen, ile kromme

groot laagdiktegebied aan te geven.

_ 3e. De lagen van gelijkrnatige dikte kunnen opgebracht, u,orclen rnet een uitstrijkapparaat volgens
DeNrune op rvitte en zwarte piaten van spiegelglas. De dikten kunnen clan met 

"de-lãagcliktem"eter

volgens D'tNrulre r) bepaalcl worden.

B. V ery elijking smethod.e.

1. Aarcl aan d,a 'proef .

Repaalcl r¡'ordt het contrast, dat overblijft tussen de delen vân een zwarl,-wtlte ondergroncl, als deze
beschi'ldercl is met een witte verflaag van bepaalcle clikte. Na droging van d.e verf wordt áit contrast, op
het oog vergeleken rnet stan¿laarclcontrasten.

2. Proefobject..
Zie III A, 2.

3. Stundaat'd"contrastplaten

Acht pÌaten, ¡,velke afu'isselenil zwarte en 'q,itte banden vertonen en met lvitte, in het, donker niet
verkleurende, verf beschiÌcterd zijn.

Afmetingen: als de monsterplaten (zie III A 2).
De contrasten (zie III A 7), die deze platen ver.tonen, zijn voor:

plaat 1 50-40
,, 2' 35_30
,, 3 25-20 /

,, 4 1g_15
,, 5 13-10
,, 6 8-6
,, 7 4-2
,, 8 1,5- 0

ook de contrasten bepaald

contrast-laagclikto over een

') R. S. Dantuma, Yerfkr. 14 (194f ) I05.
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De juiste waarden van de contrasten worden bij de platen opgegeven (boven de contrastwa,ar¿le 6
in eenheden, daaronder in tiend.en).

De verflagen d.ienen gelijkmatig aangebracht te zijn en mogen geen barsten vertonen.
De platen worden in het ilonker bewaard.

4. Uituoering uan de proel .

De geverfile monsterplaat wordt, na droging, in dilfuus daglicht (zodat voorl<ornen rvorclt, clat ilr:
glans van de verflaag een nadelige invloed heeft op de beoordeling) vergeleken met de standaardcon-
trastplaten. Als diffuse verÌichtingsbron wordt uit het Noorden binnenvallend daglicht aanbevolen.

5. Aantal woarnemingen.

Ten minste tlvee r¡'aarnemers vergelijken het nìonster met ile stand.aardcontrastplaten.

6. AanchLiding tøn h,et resultuat.

Opgegeven '¡'ordt met welk stanclaardcontrast cle monsterplaat overeenkomt; eventueel tussen weìke
contrasten het contrast van de nonsterplaat in ligt.

Opmerkin$en.

In pÌaats van bij één plaat met, een verflaag van 30 ¡r kunnen ook contrasten bepaalil rvorden bij
3 platen met verflagen tussen 20 en 40 ¡.,,. Ilieruit kan dan het contrast bij 30 p door interpolatie
bepaalcl r¡'orden.

Nadero toeliohtind.

De dikte van 30 micron is zoclanig gekozen, dat tussen verven met verschillende pigmenten in een

constant volumepercentage (in de gedroogde verfiaag) bereid, een goe¿te differentiatie optreedü. Bij
olieverven is deze clikte met één laag te bereiken, bij nitro-celluloseverven e.d. zulien hiervoor meer
lagen nodig zijn. Ìfet moeiÌijkste punt van de bepaling is het gelijkmatig aanbrengen van een laag, clie

in droge toestanil een bepaalcle dikte moet bezitten. Dit kan iloor strijken, in vele gevallen even\l¡el beter
door spuiten geschie¿len. Voor goed uitgeruste laboratoria kan de onder III A 7 Oprn. 3 genoemde
methocle (met uitstrijktoestel en laagcliktemeter) aanbevolen worilen. Deze methoile is echter alleerl
op hard en voìkomen glacl materiaal (spiegelglas) toe te passen en wel bij de objectieve contrastmeting.

Omdat het,, in het bijzoncler bij verven, clie oplos- en verdunningsmiclcleìen bevatten, moeilijk zal
zijn clirect cle verlangile ì.aagcì,ikte van 30 nicron te verkrijgen, Ìevert het voordeel op hebTcontrast,
zowel bij de lotoëlectrische als bij de visuele methode te bepalen bij enige laagdikten, die aan weers-
zijilen van 30 micron en niet te ver daar vandaan liggen. De contrasttvaard-e bij 30 micron kan clan

zonder bezwaar cloor interpolatie bepaald lvorden.
De tolerantie in de laagdikte is 10./". De onregelmatigheden in cle laagclikte, alsmede de onnaulv-

keurigheid. in het soortelijk gewicht (oxydai-ie bij oüéverven) maken een clergelijke speling noodzahelijk.
Voor grijze verven kunnen de standaardplaten- geen clienst doen. Een grijze verflaag reflecteert een

bepaalcl percentage van het licht. Dit percentage is cles te kleiner naarmate het grijs ilonkerder is, doch
onafhankelijk van c'[e spectrale kleur. Om deze laatste redenen blijft fotoêlectrische meting op de be-

schreven wijze mogelijk. Dat ile verf grijs is, wordt âangegeven door de grootte van cle reflectie op

¡¡'itte ondergronil (r* )
Bij verven, die kleine tintverschillen met zuiver u'it vertonel (b.v. loodtitanaatverven) is het d,ui-

delijk moeiìijker het contrast te vergelijken met clatvan de standaarclplaten, clan bij zuiver witte verven.
Bij een dergeÌijke kleine afwijking van r,vit kan de fotoëlectrische methode zonder grote onjuistheclen
gebruikt worden. Bij duidetijk gekÌeurde verfìagen zijn de gegeven methoclen niet meer toe te Passen.
Voor fotoëÌectrische meting is dan een standaardbelichting erì een aan de spectrale ooggevoeligheicl aan-
gepaste fotocel noodzakelijk; stanilaarclpÌaten zouilen clan voor elke kleur afzonderlijk vervaardigcl rrroeten
worclen.


