‚NIETS IS ZO
BELANGRIJK ALS
DE VEILIGHEID
VAN DE
AUTOMOBILISTEN‘

Projectreview Wegen en Infra

Randbelijning E19 - Mechelen
In augustus 2015 werd op de autosnelweg E19 in de
richting van Antwerpen ter hoogte van Mechelen de
rijweg vernieuwd. De ganse breedte van de snelweg kreeg
een nieuwe asfaltlaag.
Er werd voor asfalt gekozen omdat dit resulteert in een beter
rijcomfort voor de automobilisten. De aannemer, StadsbaderFlamand uit Harelbeke, nam contact met Gaston De Groote
uit Merelbeke voor het aanbrengen van de belijning van de
autosnelweg.
De markering moest voorzien worden van reflexparels die het
licht reflecteren wat vooral 's nachts en bij regenweer belangrijk
is.
Voor het aanbrengen van de nieuwe belijningen zijn strenge
eisen beschreven in het Standaardbestek 250 van het Agentschap
Wegen en Verkeer. Er zijn o.a. eisen omtrent de dag- en
nachtzichtbaarheid*.

Bijkomende voorwaarde is dat de randmarkering voelbaar is voor
de automobilist als hij er met de wagen overrijdt. Daarom werd
gekozen voor een duurzaam product van Triflex namelijk
Preco Cryl Kaltplastik 2K die deskundig onder de vorm van een
agglomeraatmarkering werd aangebracht.
Ook de op- en afritten werden voorzien van dezelfde
agglomeraatmarkering.
Zo werd voldaan aan de gestelde eisen.

*Dagzichtbaarheid = Qd
Nachtzichtbaarheid = RL (bij droog wegdek)
= RW (bij nat wegdek)
= RR (bij regenweer)
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Betrokken partijen

Project:

Opdrachtgever:
Aannemer:
Applicateur:

Plaats:
Systeem:
Opgeleverd:
Oppervlak:
Bijzonderheden:

Autosnelweg E19
Kilometerpaal 12,2 tot 21,3
Mechelen
Preco Cryl Kaltplastik 2K
6 augustus 2015
6.000 m²
Snel en professioneel uitgevoerd!

Preco Cryl Kaltplastik 2K









Elastisch
UV-bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestendig tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Hoge dagzichtbaarheid
Koud appliceerbaar
Fijne korrel

AWV
Stadsbader-Flamand D. NV Harelbeke
De Groote Gaston NV Merelbeke

Systeemopbouw

Preco Cryl Kaltplastik 2K
met Reflexparels
Folco Than Grund L1K
Ondergrond
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