
Tittelslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i forsidesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slide med ferdigplassert bilde 

finnes i eksempelpresentasjon. 

BITUMENTALL FOR FILLER 

 

NaMet, 23.01.2019 

Trine Okstad 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BITUMENTALL 

Standard for måling av viskositet av filler/vann-blandinger 

Testmetode for å ha kontroll på jevnhet ved produksjon 

av filler. Inngår ikke i krav ved deklarering av filler, ref. 

NS-EN-13043. 

2 



Prosjektslide – ett bilde 

Bruk vanlig nivåinnrykk for 

neste nivå i tekstboksen. 

 

OVERSKRIFT= nivå 1 

Prosjekttekst = nivå 2 

BITUMENTALL  

TESTPROSEDYRE 
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Bitumentall, definisjon: 

• Mål på hvor mye vann som må tilsettes (i ml) i 100 g 

filler for at penetrasjon er mellom 50/70 1/10 mm.  

Testutstyr 

• Penetrometer 

• Stempel og målebeger tilpasset metoden 

Prøvematerial 

• Trenger ikke å tørkes 

• Kan siktes i fraksjoner hvis nødvendig/interessant 



2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BITUMENTALL  

TESTRESULTAT 

Metode gir en indikasjon om 

bitumenbehov for ulike 

fillertyper 

Avhengig av overflateareal, 

kornkurve, kornform og 

pakningsgrad  
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2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BITUMENTALL  

TESTRESULTAT 

I tillegg: Kan si noe om væskeømfintligheten til filleren 

Svakhet med test er at det ikke er testet med bitumen 

da overflatekrefter spiller inn på filler/bitumen 

 

5 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BITUMENTALL VS. RIGDEN HULROM 

RIGDEN HULROM 

Måler hulrom i komprimert filler 

Metode gir en indikasjon om 

bitumenbehov for ulike fillertyper 

Avhengig av overflateareal, 

partikkelkurve, kornform og 

pakningsgrad  

Krav å deklarere Rigden hulrom 

for filler i følge ref. NS-EN-13043. 
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Fillerpartikkel Hulrom 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BITUMENTALL VS. RIGDEN HULROM 

Klar sammenheng mellom bitumentall 

og hulrom 

Test av bitumentall er mindre 

krevende og gir mer info om fillerens 

egenskaper enn Rigden hulrom 
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