Project review
Markeringen voor Jetairport te Zaventem

Projectomschrijving

Projectdetails

Jetairfly heeft eind vorig jaar in de VS haar gloednieuwe Boeing 787
Dreamliner in ontvangst genomen. Een dag later arriveerde de
aanwinst op Jetairport in Brussel. Met het toenemende verkeer in en
rondom de hangar van het onlangs geopende airport is veiligheid
een belangrijk item.









Bouwheer Jetairfly zocht naar een duurzame oplossing voor de
markeringen in de hangar die ruimte biedt voor drie vliegtuigen.
Dergelijke markeringen vereisen specifieke eigenschappen.
Wegmarkeringbedrijf Gaston de Groote uit Merelbeke was reeds
actief op Brussels Airport en werd ingeschakeld om de markeringen
aan te brengen. Eerst moest het bedrijf aan de slag met de
ondergrond. De vloer diende geëtst te worden met een
zuuroplossing. Vervolgens bracht de applicateur de markeringen
aan in verschillende kleuren.
Elke kleur heeft een eigen boodschap:
De gele lijnen dienen om het vliegtuig recht binnen te rijden, zodat
het juist gepositioneerd wordt in de hangar. Rondom deze gele lijn,
is een grijskleurige coating aangebracht waar de pushback-truck
overheen rijdt.
De okerkleurige paden zijn looppaden die bezoekers en
medewerkers dienen te volgen indien de vliegtuigen binnen staan.
De rode paden zijn zones die vrijgehouden moeten worden en
toegang verschaffen naar de veiligheidsvoorzieningen, zoals
blustoestellen.
De kleurige aanduidingen zorgen voor een goed contrast met het
vloeroppervlak, waardoor ze duidelijk zichtbaar zijn en de veiligheid
wordt vergroot. De hangar is gereed voor ontvangst van de
Dreamliner.

Project: Markeringen op Jetairport
Plaats: Zaventem
Systeem: Preco Cryl Kaltplastik SP 3K en Reibeplastik 2K
Opdrachtgever: Jetairfly
Aannemer: Gaston De Groote
Opgeleverd: april 2014
Bijzonderheden: de Triflex markeringen helpen vliegtuigen op
een veilige manier naar de juiste plaats te geleiden.

Projectfoto’s

Aanbrengen van de primer

Rode markeringen naar veiligheidsvoorzieningen

Luchtvaartmaatschappij Jetairfly heeft het nieuwe
Jetairport als thuisbasis.

Looppaden die door bezoekers en medewerkers

Kleurige aanduidingen zorgen voor een goed
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Triflex Preco Cryl Kaltplastik SP3K









Elastisch
UV bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestendig tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Hoge dagzichtbaarheid
Koud appliceerbaar
Grove korrel met als resultaat een stroef oppervlak
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1. Ondergrond
2. Primer (enkel bij beton)
3. Preco Cryl Kaltplastik
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