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1. Inleiding 

 

Ventraco Chemie is leverancier van kleurpigmenten voor de beton en asfaltindustrie. Specifiek voor de 

asfaltindustrie heeft Ventraco pigmenten in pelletvorm ontwikkeld. Deze pigmenten in pelletvorm zijn al 

een aantal jaren onder de naam Colorfalt beschikbaar/leverbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1  Poederpigment en Colorfalt pellet pigment 

 

Volgens Ventraco is een bijzondere eigenschap van Colorfalt ten opzichte van de meer traditionele 

poederpigmenten een hogere kleurkracht. Door deze eigenschap kan de hoeveelheid te doseren 

Colorfalt pigment lager zijn dan poederpigment. 

 

Bij gebrek aan een goede functionele omschrijving voor gekleurd asfalt wordt in bestekken meestal de 

hoeveelheid te doseren pigment voorgeschreven.  

 

In dit onderzoek heeft Unihorn asfaltmengsels met toevoeging van poederpigment en met toevoeging 

van een lagere dosering Colorfalt onderzocht op kleur. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

spectrofotometer.  

 

In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek beschreven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten en de 

conclusie weergegeven. 
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2. Opzet van het onderzoek 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke proefstukken zijn bereid en welke metingen zijn uitgevoerd. 

 

2.1. Proefstukbereiding 

Er is voor gekozen om rode asfaltmengsels toe te passen. Dit is de meest toegepaste kleur in 

Nederland. De proefstukken zijn met een AC11 DL deklaagmengsel bereid. De steenslag in het 

toegepaste mengsel was Cloburn Red. 

 

Er zijn 2 type mengsels onderzocht, namelijk met gepigmenteerde zwarte bitumen en gepigmenteerd 

blank bindmiddel. Het percentage gedoseerd poederpigment is gekozen op basis van wat regulier in 

bestekken gevraagd wordt. Het percentage gedoseerd Colorfalt is 60% van de gedoseerde 

poerderpigment. Dit percentage is op basis van praktijkervaring tot stand gekomen. 

 

De volgende proefstukken zijn bereid: 

AC11 DL pen 70/100 bitumen met 5% m/m Ferroxon 410 low dust  

AC11 DL pen 70/100 bitumen met 3% m/m Colorfalt V red 

AC11 DL Bitucolor (blank bindmiddel) met 1,5% m/m Ferroxon 410 low dust  

AC11 DL Bitucolor (blank bindmiddel) met 0,9% m/m Colorfalt V red 

 

De asfaltmengsels zijn gemengd en verdicht in het Research en Development laboratorium van Ooms 

Civiel. Bij het mengen van de Colorfalt is extra zorg besteed aan de mengprocedure in de mengkom. De 

mengenergie is in een laboratoriummenger namelijk minder groot dan in het mengproces van een 

asfaltcentrale. Het Colorfalt pigment moeten tijdens het mengen goed doorgewarmd en intensief 

gemengd worden om het EVA bindmiddel te laten smelten en vloeien.  

Na het mengen en verdichten zijn de proefstukken gecodeerd. In figuur 1 is een foto van gerealiseerde 

proefstukken weergegeven. 

 

 

Figuur 2  Proefstukken met Bitucolor en Colorfalt V red pigment 

In bijlage A zijn foto’s van alle proefstukken weergegeven. 
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2.2. Kleurmetingen 
 

Het beoordelen van kleur door middel van visuele waarneming is erg subjectief. De waargenomen kleur 

en eventuele verschillen in de kleur van proefstukken is namelijk afhankelijk van een groot aantal 

factoren zoals de waarnemer, de afstand tot het object, het omgevingslicht en de hoek waarop het 

monster c.q. het oppervlak bekeken wordt. 

 

Het opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) uit België heeft onderzoek gedaan naar het 

objectief vaststellen van kleur door middel van het uitvoeren van spectrofotometingen. Op basis van 

deze onderzoeken heeft het OCW vastgesteld dat spectrofotometingen gebruikt kunnen worden om de 

kleur van het oppervlak van asfaltmengsels vast te stellen. 

Met een spectrofotometer wordt de zogenaamde L*a*b* kleurenruimte vastgesteld. Parameter L is een 

maat voor de helderheid van de kleur. De parameters a en b zijn een maat voor de verzadiging van 

kleuren van groen naar rood en blauw naar geel. 

 

 

Figuur 1  Weergave van de L A*b* kleurruimte 

 

Verschil in kleur kan worden uitgedrukt in de afwijking van elke parameter L, a* en b* ten opzichte van 

een referentie. De afwijking wordt delta E (DE value) genoemd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

de CMC methode, waarin de gevoeligheid van de menselijke waarneming van kleur ten opzichte van 

helderheid wordt meegewogen. 

Bij een DE waarde van minder dan 1 wordt het kleurverschil niet door een menselijk oog waargenomen. 

Bij een DE waarde tussen 1 en 2 is dit alleen voor een geoefend oog waarneembaar. Bij waarden tussen 

2 en 3,5 is het kleurverschil ook door een niet geoefend oog enigszins waarneembaar. Boven waardes 

van 3,5 is kleurverschil duidelijk waarneembaar.  

 

Het OCW hanteert voor rood asfalt een waarde van DE tot 5,1 als aanvaardbaar kleurverschil. Dit is dus 

een duidelijk waarneembaar kleurverschil. Bedacht moet echter worden dat in asfaltproductie er een 

groot aantal factoren zijn die de uiteindelijke kleur kunnen beïnvloeden en er dus een bepaalde tolerantie 

in acht moet worden gehouden. Vergelijk dit met de toleranties, die bijvoorbeeld voor asfaltsamenstelling 

worden gehanteerd in de RAW Standaard Bepalingen. In geval van het vergelijken van laboratorium 

proefstukken worden kleinere afwijkingen in kleur verwacht, aangezien de omstandigheden in een 

laboratorium meer geconditioneerd zijn.  
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De metingen zijn verricht met een Datacolor Spectraflash SF300 fotospectrometer, die in gebruik is bij 

lakfabriek Korthals. Dit is een d/8° type fotospectrometer en met dit type meter wordt de invloed van 

textuur op het meetresultaat geminimaliseerd. Dit is voor het doel van deze meting gewenst aangezien 

het meten van kleurverschil door een verschil in textuur geen onderdeel van het onderzoek is. 

In eerste instantie zijn op een en dezelfde proefstuk herhalingsmetingen uitgevoerd om te onderzoeken 

wat de herhaalbaarheid van de metingen is.  

Vervolgens zijn er metingen verricht om het kleurverschil tussen de 2 proefstukken met dezelfde 

bouwstoffen vast te stellen. Tenslotte zijn er metingen verricht om het kleurverschil tussen de 

proefstukken met Colorfalt en Ferroxon vast te stellen. 
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3. Resultaten en conclusie 

 

In tabel 1 zijn de resultaten van de herhalingsmetingen op hetzelfde proefstuk samengevat. 

 

Proefstuk Gemeten CMC DE 

K15370 (pen70-100 / 3% Colorfalt) herhaling 1 0,72 

K15370 (pen70-100 / 3% Colorfalt) herhaling 2 0,40 

K15370 (pen70-100 / 3% Colorfalt) herhaling 3 0,40 

K15372 (pen70-100 / 5% Ferroxon) herhaling 1 0,26 

K15372 (pen70-100 / 5% Ferroxon) herhaling 2 0,31 

K15372 (pen70-100 / 5% Ferroxon) herhaling 3 0,24 

Tabel 1 Resultaten herhaalbaarheid metingen 

Uit de herhaalbaarheidsmeting is geconcludeerd dat bij herhaalde meting op hetzelfde proefstuk de 

onderlinge afwijking (DE waarde) zodanig klein is, dat deze geen invloed zal hebben op een uiteindelijke 

conclusie ten aanzien van kleurverschil. Om het aantal uit te voeren metingen te beperken is besloten 

om te volstaan met 1 meting per proefstuk in plaats van 4 metingen per proefstuk zoals door het OCW 

wordt voorgesteld. 

 

Vervolgens zijn metingen verricht ten behoeve van het kleurverschil tussen de 2 proefstukken met 

dezelfde bouwstoffen. De resultaten van deze meting zijn samengevat in tabel 2. 

 

Proefstuk Gemeten CMC DE 

K151370 en K151371 (pen70-100 / 3% Colorfalt)  1,21 

K151372 en K151373 (pen70-100 / 5% Ferroxon) 0,65 

K151399 en K151400 (Bitucolor / 0,9% Colorfalt) 0,29 

K151401 en K151402 (Bitucolor / 1,5% Ferroxon) 1,47 

Tabel 2 Resultaten vergelijk proefstukken met zelfde bouwstoffen 

Uit een vergelijking van proefstukken met dezelfde bouwstoffen blijkt dat er tussen de 2 gemaakte 

proefstukken kleurverschil te meten is. Dit is echter door een ongeoefend oog niet waar te nemen. 

 

Tenslotte zijn de proefstukken met toepassing van Ferroxon en Colorfalt onderling vergeleken. De 

resultaten hiervan zijn tabel 3 weergegeven. 

 

Proefstuk Gemeten CMC DE 

K151372 en K151370 (5% Ferroxon en 3% 

Colorfalt)  
1,64 

K151371 en K151373 (3% Colorfalt en 5% 

Ferroxon) 
0,53 

K151399 en K151402 (0,9% Colorfalt en 1,5% 

Ferroxon) 
0,73 

K151400 en K151401 (0,9% Colorfalt en 1,5% 

Ferroxon) 
0,78 

Tabel 3 Resultaten vergelijk proefstukken met Colorfalt en Ferroxon 
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Uit de meetresultaten blijkt dat het kleurverschil tussen de proefstukken met Colorfalt en Ferroxon 

zodanig klein is, dat deze door een ongeoefend oog niet waar te nemen zijn. Ook blijft het gemeten 

kleurverschil ruim onder de CMC DE waarde van 5,1 die het OCW als aanvaardbaar voor rood asfalt 

heeft vastgesteld 

De gemeten waarden bij de vergelijking tussen proefstukken met Colorfalt en Ferroxon overstijgen de 

gemeten verschillen tussen proefstukken met dezelfde bouwstoffen niet significant. 

 

Op basis van de metingen wordt geconcludeerd dat in rood asfalt de toepassing van zwarte bitumen 

toepassing met 3% (massaprocent) Colorfalt V Red pigment hetzelfde kleurresultaat geeft als de 

toepassing van 5% Ferroxon 410 poederpigment. Dezelfde conclusie kan getrokken worden bij 

toepassing van kleurloos bindmiddel en toepassing van 0,9% Colorfalt V Red pigment in vergelijking met 

1,5% Ferroxon poederpigment. 
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Bijlage A 
 
 

Foto’s van de proefstukken 



pen 70_100 Ferroxon hoek

pen 70_100 Ferroxon front



pen 70_100 Colorfalt hoek

pen 70_100 Colorfalt front



pen 70_100 vergelijk hoek

pen 70_100 vergelijk front



bitucolor Ferroxon hoek

bitucolor Ferroxon front



bitucolor Colorfalt hoek

bitucolor Colorfalt front



bitucolor vergelijk hoek

bitucolor vergelijk front



vergelijk pen70_100 bitucolor hoek

vergelijk pen70_100 bitucolor front



DSC03973

DSC03974



    

 

   

Bijlage B 
 

Resultaten spectrofotometingen 
 






























