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KLEURECHTHEID 
 
Kleurechtheid DTS® laag-reliëfdorpels in de kleur: Basic Black 
 
 
Toepassing: 
Onderdorpels op peil- en peil+niveau 
 
Gebied: 
Nederland 
Hiermee delen wij u mee dat de kleuren die gebruikt worden bij de vervaardiging van onze DTS®  
dorpels, worden gekenmerkt door een hoge lichtechtheid volgens schaal 7-8 (wolschaal). 
 
De wolschaal is verdeeld in 8 niveaus. Niveau 1 heeft de laagste en niveau 8 heeft de hoogste 
lichtechtheid. De wolschaal is een bewezen en gemeenschappelijke methode voor de bepaling van de 
lichtechtheid. Het is puur een test methode en geen regel. 
 
De fabrikant test het basismateriaal van de DTS® onderdorpels op geschiktheid voor gebruik 
buitenshuis, middels een zogenaamde snelverweringstest. Tijdens deze test worden de monsters 
blootgesteld aan agressieve UV-stralen en beregening. De geteste monsters bleken na afloop van de 
testen geen vermindering van de mechanische eigenschappen te hebben. Kleurvariatie is niet 
uitgesloten. Het is sterk afhankelijk van klimatologische omstandigheden en van de kleur van de 
dorpel. 
 
Zoals in de hierboven beschreven snelverweringstest zijn momenteel de onderstaande gemiddelden 
berekend bij vergelijkbare producten. De aangegeven waarde, (ΔE) de Delta E wordt gemeten met 
een kleurmeter van merk X-Rite volgens het momenteel geldende CIELAB kleursysteem 1976. Deze 
waarde beschrijft de afwijking van de vooraf gemeten kleurtoon. 
Kleur: groen ΔE = 2,5 
 
Opmerking: 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hiervan kunnen geen 
verzekeringen, garanties en waarborgen worden ontleend. Eerdere resultaten verliezen 
hiermee hun geldigheid. 
 
De wolschaal volgens DIN 53952 
Lichtechtheid 8: uitmuntend 
Lichtechtheid 7: uitstekend 
Lichtechtheid 6: zeer goed 
Lichtechtheid 5: goed 
Lichtechtheid 4: vrij goed 
Lichtechtheid 3: Middelmatig 
Lichtechtheid 2: laag 
Lichtechtheid 1: zeer laag 
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