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SANDPLETMETODEN 
 
 
 
Bestemmelse af teksturdybder (rådybder) i betonoverflader jf. DS/EN 13036-1.  
 
 
1.  Anvendelse: 
Metoden benyttes til bestemmelse af teksturdybden på oversiden af horisontale betonflader, beton-
erstatningssystemer og lignende gamle overflade-beskyttelses-systemer. Prøvningen gennemføres efter 
den nødvendige forberedelse og kontrol af afrivningsstyrken. 
 
2.  Beskrivelse af udførelsen: 
En defineret sandmængde fordeles på prøvningsstedet i cirkelform, således at fordybninger lige netop er 
fyldt. 
 
 Teksturdybden R1 er defineret som højden på det cylindriske lag,  
 der har diameteren d og sandvolumet V. 
 
3.  Udstyr og hjælpemidler: 
• Målebæger med volumenangivelse V, mellem 25 cm³ og 50 cm³. (snapseglas  25 ml  =  25 cm³). 
• Tørt kvartssand med kornstørrelse 0,1-0,3 mm 
•  Rund skive i hårdt træ (ø 50 mm, 10 mm tyk) forsynes i midten af oversiden med en tap, der kan 

bruges som greb. 
•  Målestok. 
 
4.  Prøvningen: 
• Målebægeret fyldes med kvartssand, der hældes ud på den rene og tørre flade. 
• Sandet fordeles nu med træskiven, idet den fra midten og udad føres i en spiralformet bevægelse. Der 

må kun trykkes så hårdt, at skiven "kører" på underlagets toppe. Herved fordeles sandet i overfladens 
fordybninger, så de netop fyldes. 

• Cirklens diameter måles. 
 
5.  Resultatet: 
• Teksturdybden R1 (mm) forholder sig 

til volumen af sand V (cm³) og 
 diameteren d (mm) for det fordelte sand   4000 · V  
 efter følgende formel: R1    =     π · d² 
 
 
For et volumen af sand V = 25 cm³ er der følgende sammenhæng mellem diameteren d og  
teksturdybden R1 : 
 

dmin mm 100 125 150 175 200 250 

R1 mm 3,17 2,03 1,41 1,04 0,79 0,51 
 
 
DS/EN 13036-1: 2001 „Veje og flyvepladser – Overfladekarakteristika – Prøvningsmetoder – Del 1: 
Måling af makrostrukturdybde ved anvendelse af en volumenteknik” 


