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Forord og sammenfatning
Denne rapport inkluderer måleresultater fra rapporterne:
• Genetablering af prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. december 2015,
• Genetablering af prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. december 2015
med opdatering marts 2016,
• Genetablering af prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. juni 2016,
• Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. juni 2017,
• Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. juni 2018.
Desuden tilføjer rapporten måleresultater fra juni 2019.
Hvad angår værdier af koefficienten for retrorefleksion RA for hvide prøver er der ikke er sket større ændringer i
de forløbne cirka 3½ år. Dog er der nogle variationer fra år til år for de prøver, som har de største værdier af RA.
Hvad angår værdierne for luminansfaktoren β og farvekoordinater x, y for en 45°/0° geometri og belysning med
CIE standard illuminant D65 (dagslys) konstateres at for ikke-fluorescerende prøver er værdierne af
luminansfaktoren β alle i overensstemmelse med de krav, som normalt gøres gældende for de enkelte farver.
Desuden er der kun nogle få farvepunkter for gule og orange prøver, der ligger uden for deres respektive
farvebokse.
For fluorescerende prøver er værdierne af luminansfaktoren β derimod for lave og farvepunkterne ligger helt
forkert. Dette tilskrives at det anvendte måleapparat ikke udsender UV lys i noget væsentlig omfang og derfor
ikke aktiverer fluorescensen.
Forholdet viser imidlertid at fluorescerende farver optræder som omtrent hvide i belysning fra billygter om
natten. Begrundelsen er at belysningen fra billygter – ligesom måleapparatet - ikke indeholder UV lys i noget
væsentligt omfang.
Der er ikke væsentlige ændringer af luminansfaktoren β og farvepunkternes beliggenhed gennem de forløbne
cirka 3½ år.
Indledning
NMF har rådet over en prøvestand på Hillerød kommunes materielgård i en periode fra 2006 til 2014. Den
seneste rapport er ”Prøvning af retroreflekterende folier i bænk – Status pr. maj 2014”, som findes på nmfv.dk.
Prøvestanden blev imidlertid ødelagt tidligt på sommeren 2015, hvorfor NMF på sit møde i efteråret 2015
besluttede at genetablere en prøvestand. Denne skulle fra starten inkludere de folier, der findes på det europæiske
marked og med farver opnået ved både indfarvning og UV print.
Omkring årsskiftet 2015/2016 var der indsamlet prøver fra 3M, Avery Dennison, Orafol og Nippon Carbide i et
antal på 138.
I forbindelse med målinger i juni 2017 blev der indsamlet 16 prøver af 3M AEGP, som netop var introduceret på
markedet. Desuden blev der tilføjet en diffust reflekterende prøve i rød, som er fremstillet ved at en Oralite EG

folie er UV printet hvid og dernæst en rød ovenpå. Denne kombination anvendes af nogle danske producenter af
vejtavler til at fremstille rød ureflekterende skrift og symboler på vejvisningstavler.
Det samlede antal prøver er dermed 155. Prøverne blev målt og monteret i prøvestanden efterhånden som de
blev indsamlet.
Prøvestanden findes på et tag hos DTU Fotonik i Risø med fri himmel, og består af to bænke med hver 10×10
pladser, som vender mod syd og hælder 45°. Figur 1 viser prøvestanden fra juni 2017 og fremefter.
Der findes endnu en bænk, som kan tages i brug efter behov.

Figur 1: Prøvestanden
hos DTU Fotonik i juni
2017.

Udover de indledende målinger omkring årsskiftet 2015/2016 er der foretaget målinger i juni 2016, 2017, 2018
og nu i 2019.
Prøverne omtales i afsnit 1, mens måleresultaterne præsenteres og kommenteres i afsnit 2. Måleværdierne fra
årsskiftet 2015/2016 er vist i bilag A, mens måleværdierne pr. juni 2016, 2017, 2018 og 2019 er vist i bilag
henholdsvis B, C, D og E.
I tabellerne i disse bilag er ledige pladser markeret med grå skravering, og ellers med de pågældende farver.
Hvor prøver ikke var monteret på de pågældende tidspunkter, er der ikke angivet måleværdier.
Det ses af figur 1 at fire af prøverne af 3M AEGP folie hver har 2 farver, som er fremstillet ved UV tryk. Af
praktiske grunde opfattes hver af disse som to prøver og der er afsat to pladser til hver i tabellerne.
1. Prøver af retroreflekterende folier og deres placering
Prøverne er placeret i de to bænke med tilsammen har 10×20 positioner som vist i figur 2.
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Figur 2: Placering af prøver i to bænke.
Figur 2 viser at der er prøver fra 3M, Orafol, Avery Dennison og Nippon Carbide og at der er prøver af
henholdsvis fem, fire, fire og tre typer refleksfolier. For hver af disse i alt 16 typer af refleksfolier findes farverne
hvid, gul, rød, grøn og blå.
For to af leverandørernes vedkommende (3M og Avery Dennison) optræder farverne gul, rød, grøn og blå både
som indfarvede og som UV tryk beskyttet af et laminat (laminatet påføres som et led i trykkeprocessen). For den
enes leverandørs vedkommende (3M) er der benyttet to forskellige laminater, dels 1140 og dels 1170. Laminat
1140 har tekstur, men 1170 er blankt.
Én af leverandørerne (3M) har leveret yderligere orange og brune prøver, men kun af typen AEGP. Desuden er
der prøver af sort og grå, men kun for UV tryk på AEGP folie.
En anden leverandører (Avery Dennison) har leveret yderligere prøver. Af indfarvede prøver er der én orange, to
brune, tre fluorescerende gule, tre fluorescerende gul/grønne og to fluorescerende orange. Af trykte farver er der
én orange, fire brune og fire sorte.
Endnu en af leverandørerne (Orafol), har leveret yderligere orange og brune prøver af hver af de tre typer af
refleksfolier.
2. Måleværdier
Målingerne omfatter koefficienten for retrorefleksion RA for en observationsvinkel på 0,33° og en indfaldsvinkel
på 5°. Der er anvendt en RetroSign 4000, som er holdt vinkelret på prøverne og med målefeltet midt på
prøverne.
Desuden omfatter målingerne luminansfaktoren β og farvekoordinater x, y for en 45°/0° geometri og belysning
med CIE standard illuminant D65 (dagslys). Hertil er der anvendt en Gardner ColorGuide, som ligeledes er holdt
vinkelret på prøverne.
Måleværdierne fra årsskiftet 2015/2016 er vist i bilag A, mens måleværdierne pr. juni 2016, 2017, 2018 og 2019
er vist i bilag henholdsvis B, C, D og E.
Forløbet af RA værdier er vist for hvide folier i figur 3, 4 og 5 for henholdsvis:
- EG folier og 3M AEGP folie,
- HI folier og 3M EGP,
- Mikroprismatiske folier.
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Figur 3: Forløb af RA værdier for hvide
EG folier og 3M AEGP.
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Figur 4: Forløb af RA værdier for hvide
HI folier og 3M EGP.
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Figur 5: Forløb af RA værdier for hvide
mikroprismatiske folier.
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Figur 3, 4 og 5 viser at der ikke er sket større ændringer i de forløbne cirka 3½ år, bortset fra noget fald i RA
værdierne for 3M DG3 og 3M HIP. I øvrigt modsvarer RA for såvel hvide som farvede prøver det, som kan
forventes for de pågældende typer og farver.
Dog er der nogle variationer fra år til år for de prøver, som har de største værdier af RA. Disse tilskrives
følsomhed over for temperatur og luftfugtighed.
Værdierne for luminansfaktoren β kan inspiceres i tabeller i bilag A, B, C, D og E. For ikke-fluorescerende
prøver er værdierne alle i overensstemmelse med de krav, som normalt gøres gældende for de enkelte farver.
For fluorescerende prøver må det tages i betragtning at måleapparatet ikke udsender det UV lys, der er
nødvendigt for at aktivere fluorescens, hvorfor værdierne er lavere end ved en korrekt måling.
Værdierne for farvekoordinaterne (x,y) kan inspiceres i tabeller i bilag A, B, C, D og E, som desuden viser
diagrammer for farvepunkter i CIE’s farvetrekant sammen med de farvebokse der normalt lægges til grund for
de enkelte farver.
Diagrammet for den sidst udførte måling i juni 2019 er desuden vist i figur 6 for samtlige prøver eksklusive
fluorescerende prøver.
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Figur 6: Farvepunkter for
samtlige prøver (eksklusive
fluorescerende).
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Figur 6 viser at farvepunkterne for hvide, røde, grønne og blå farver ligger inden for deres respektive farvebokse.
Der findes farvebokse for brun og sort, som imidlertid ikke er indtegnet i figur 6, men det anføres at
farvepunkterne for brune og sorte prøver ligger inden for disse farvebokse.
Dermed er der kun nogle få farvepunkter for gule og orange prøver, der ligger uden for deres farvebokse.
Endvidere er diagrammet for den sidst udførte måling i juni 2019 vist i figur 7 for fluorescerende prøver.
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Figur 7: Farvepunkter for
fluorescerende prøver.
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Figur 7 viser at farvepunkterne for fluorescerende prøver ligger i et område omkrig boksen for hvid. Der findes
farvebokse for disse fluorescerende farver, som ikke er indtegnet, men som ligger op ad spectrum locus linjen
omkring farveboksene for orange og gul.
Farvepunkterne de fluorescerende prøver ligger derfor helt forkert. Dette tilskrives at det ovennævnte forhold - at
måleapparatet ikke udsender UV lys i noget væsentlig omfang og derfor ikke aktiverer fluorescensen.
Forholdet viser imidlertid at fluorescerende farver optræder som omtrent hvide i belysning fra billygter om
natten. Begrundelsen er at belysningen fra billygter – ligesom måleapparatet - ikke indeholder UV lys i noget
væsentligt omfang.
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Bilag A: Måleværdier ved årsskiftet 2015/2016
Tabel A.1: Måleværdier for RA.

Tabel A.2: Måleværdier for β.

Tabel A.3: Måleværdier for farvekoordinater x (øverste værdi) og y (nederste værdi).
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Figur A.1: Farvepunkter for samtlige prøver (eksklusive fluorescerende).

Figur A.2: Farvepunkter for fluorescerende prøver.
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Bilag B: Måleværdier i juni 2016
Tabel B.1: Måleværdier for RA.

Tabel B.2: Måleværdier for β.
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Tabel B.3: Måleværdier for farvekoordinater x (øverste værdi) og y (nederste værdi).
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Figur B.1: Farvepunkter for samtlige prøver (eksklusive fluorescerende).

Figur B.2: Farvepunkter for fluorescerende prøver.
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Bilag C: Måleværdier i juni 2017
Tabel C.1: Måleværdier for RA.

Tabel C.2: Måleværdier for β.
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Tabel C.3: Måleværdier for farvekoordinater x (øverste værdi) og y (nederste værdi).
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Figur C.1: Farvepunkter for samtlige prøver (eksklusive fluorescerende).

Figur C.2: Farvepunkter for fluorescerende prøver.
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Bilag D: Måleværdier i juni 2018
Tabel D.1: Måleværdier for RA.

Tabel D.2: Måleværdier for β.
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Tabel D.3: Måleværdier for farvekoordinater x (øverste værdi) og y (nederste værdi).
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Figur D.1: Farvepunkter for samtlige prøver (eksklusive fluorescerende).

Figur D.2: Farvepunkter for fluorescerende prøver.
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Bilag E: Måleværdier i juni 2019
Tabel E.1: Måleværdier for RA.

Tabel E.2: Måleværdier for β.
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Tabel E.3: Måleværdier for farvekoordinater x (øverste værdi) og y (nederste værdi).
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Figur E.1: Farvepunkter for samtlige prøver (eksklusive fluorescerende).

Figur E.2: Farvepunkter for fluorescerende prøver.
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