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Elk brugdektype een eigen toplaag

Eisen zoals stroefheid, conservering,
waterbergend vermogen, betere
overgang van ZOAB naar DAB,
geluidsreducerend, en eenvoudige
gladheidsbestrijding maken een
verantwoord onderhoud aan brugdekken en viaducten een must.
Door de toenemende verkeersintensiteit beschadigen brugdekken,
viaducten en tunnelwegdekken sneller
dan voorheen.
Door verwering, scheuring en beschadigingen van het oppervlak als gevolg
van diverse invloeden zoals verkeersbelasting en dooizouten worden
constructies aangetast.

Ook worden de oppervlakken te glad
en voldoen niet meer aan de stroefheidseisen.
Het aanbrengen van een stroeve en
duurzame, zeer slijtvaste bekleding
biedt dan veelal de oplossing.
Ongeacht de ondergrond (asfalt, staal,
hout of beton) heeft Possehl verschillende kunststofbekledingen, die verweerde en gescheurde oppervlakken
herstellen, de stroefheid verhogen,
geluid reduceren, beschermen tegen
inwerking van ontdooiingsmiddelen
en opspattend water voorkomen.
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Houten, stalen, bitumineuze ondergronden,
betonnen en polyester brugdekken
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Als brugdekken een specifieke
behandeling eisen
Brugdekken en wegdekken op viaducten zijn uitgevoerd in verschillende
materialen.
Asfalt en beton zijn de meest bekende.
Maar ook stalen en houten ondergronden worden veelvuldig toegepast.
Ook sterk in opkomst zijn de Hogesterkte-beton (kortweg HSB) overlagingen op stalen dekken.
In woongebieden vormen de lichtgewicht polyester bruggetjes een ware
trend.
Na verloop van tijd kunnen de functionele eigenschappen zoals stroefheid
niet meer voldoen.

hoogwaardige steenslag met een hoog
polijstgetal (Durop, Mandurax, Gecalcineerd Bauxiet, Silicium Carbide
(vgl. Carborundum…glitter).
Onze toplaag conserveert en beschermt
de onderliggende verharding.

Daarom heeft Possehl voor elke soort
ondergrond een specifieke kunststofbekleding.
Possehl voor stroefheid, slijtvastheid,
geluidsreductie, veiligheid en
duurzaamheid
Voor alle soorten brugdekken heeft
Possehl zeer daartoe geëigende specifieke producten, die uniek zijn.
De variatie in ondergronden verlangt
ook een variatie in de twee componenten producten; deze zijn in eigen
laboratorium ontwikkeld.
Als afstrooimateriaal op de kunststof deklaag kunt u kiezen uit tal
van mogelijkheden bijvoorbeeld een

Als brugdekbekledingen om een
toegevoegde waarde vragen
U kunt kennismaken met verschillende
soorten kunststof bekledingen die
Possehl in haar leveringsprogramma
heeft.
Sinds midden jaren 80 voert Possehl
naar volle tevredenheid van de wegbeheerders de verschillende soorten
kunststofoppervlakbehandelingen uit.
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Als het uitstraling moet hebben

Bekledingen met stroeve, maar ook
waterbergende eigenschappen.
Bekledingen die beschermen tegen
inwerking van dooizouten, bekledingen
die geluid reduceren en bekledingen
die de levensduur van de constructies
verlengen en dus als duurzaam kunnen
worden beschouwd.
Voor elk type ondergrond heeft
Possehl de juiste kunststof bekleding.

Splash- of spray-effect op de weg
Water op de weg is voor de weggebruiker zeer vervelend, oncomfortabel en
onveilig.
Onder splash & spray wordt het volgende verstaan: het opspatten van water, veroorzaakt door banden van voertuigen. Het zicht van de weggebruiker
wordt daarmee sterk verminderd en
zorgt dus voor een onveilige situatie.
Door de toepassing van een Possehl
kunststof-oppervlakbehandeling wordt
dit splash & spray-effect verminderd.
Een specifieke eigenschap van onze
kunststof-oppervlakbehandeling is een
grote textuurdiepte, deze reduceert
duidelijk het opspattend effect.

Possehl geeft daarnaast ook lange
garanties waarmee de duurzaamheid
van de toegepaste producten kunnen
worden aangetoond.
Ook toepassingen in de praktijk
bewijzen de lange levensduur.
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Het verschil ‘maakt het’

Als betonnen en asfalt brugdekken niet
meer voldoen aan de gestelde eisen
Betonnen en asfalt wegen, brugdekken,
viaducten en tunnels staan constant bloot
aan chemische-, mechanische- en weersinvloeden. Voor elk van deze constructies is
tijdig onderhoud een must, waarbij duurzaamheid een steeds grotere rol vervult.
Dat geldt zeker voor brugdekken. Want
daar waar brugdekken slijten en gladder
worden neemt de verkeersveiligheid drastisch af. Het aanbrengen van een stroeve
textuur met een waterbergend vermogen
zorgt dan voor meer verkeersveiligheid.
Ook kan een geluidsreducerend karakter
van de kunstsofbekleding alleen maar
positiever werken.
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Matrix systeemkeuze kunststof-oppervlakbehandeling

In de volgende matrix worden een aantal mogelijkheden van Thermoflex, AT-grip en BM-systemen voorgesteld:
Systeem
Ondergrond
		
		

BindmiddelAfstrooimateriaal
verbruik in kg/m2		
min
max

Voorbehandeling
grondlaag

Afhankelijk van uw
BM226
Beton
2,0
4,0		
Blastrac en grondlaag
eisen en wensen ten
				
aanzien van kleur,
slijtvastheid, laagdikte
Thermoflex
DAB/SMA 0/6
2,5
3,5		
Niet nodig
etc. zijn diverse
SMA 0/8
2,8
4,0
splitten mogelijk o.a.
SMA 0/11
3,0
4,0
Colorzanden, Durop,
				
Mandurax, Amaril,
gecalcineerd Bauxiet,
AT-grip
Staal
2,0
4,0		
Blastrac + SA norm 2,5
Neugrün, rode JFF
				
grondlaag ATRW
Porfier, kwartszanden.
						

Levensduur

>15 jaar

>15 jaar

>15 jaar
>15 jaar
>15 jaar

				
Kwartszanden in de
korrelafmetingen
Thermoflex-IT
Hout/glad opp.
1,8
2,0		
0.6-1.2 mm,
				
0.3-0.8 mm,
0.7-1.2 mm.
Thermoflex
Hout/met groeven
2,8
3,0		

Niet nodig

>15 jaar

Grondlaag FG

>15 jaar

Grondlaag FG

>15 jaar

Intensief schoon
schuren, dan is een
grondlaag niet nodig

>15 jaar

				
Splitten in de
korrelafmetingen:
Thermoflex-RWB
Hout/ met groeven
2,8
3,0		
1-2 mm, 1-3 mm;
				
2-3 mm; 2-4 mm;
3-4 mm en grover.
Thermoflex-RWB
Polyester
2,0
2,2		
					
					

POSSEHL AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV

Opvallend en veilig voor de fietser
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Possehl Aannemingsmaatschappij B.V.,
deel van een internationale keten van
bedrijven, is specialist in zowel onderhoud als verbetering van verhardingen.
Ons werkterrein omvat de civiele- en
utiliteitsbouw.

Daarnaast is Possehl actief lid van:
-	Nederlands Informatiecentrum
bodembeschermende
voorzieningen (NIBV)
- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur.

Belangrijke uitgangspunten in de
dagelijkse bedrijfsvoering van Possehl
zijn:
• Voldoen aan de eisen en verwachtingen
van opdrachtgevers
• Zorgdragen voor veiligheid en
gezondheid van werknemers
• Het minimaliseren van milieubelasting.

Indien u meer adviezen en/of
informatie wenst, kunt u contact
opnemen met één van onze
adviseurs.

Om deze uitgangspunten gestalte te
geven en te waarborgen heeft Possehl de
volgende certificaten:
- NEN-ISO-9001; 2000
-	BRL-3201/2 (uitvoeren van
betonreparaties handmatig)
-	BRL-9320 - productcertificaat voor het
vervaardigen van bitumineus gebonden
mengsels aan de in dit certificaat
vastgelegde milieutechnische aspecten
van het Besluit Bodemkwaliteit
NL-BSB ASP-004/3 (duurzaam
vormvast);
- CE-markering EAB
-	BRL-2369 (de applicatie van voegvulmassa in vloeistofdichte verhardingen)
-	BRL-2371 (het vloeistofdicht maken van
draagvloeren van betonverhardingen)
- VCA** (VGM Checklist Aannemers)
- Erkend Vloerkeur bedrijf
- Erkend leerbedrijf Betonreparateur.

Possehl Aannemingsmaatschappij BV
Zeilmakerijweg 9
NL-4906 CW Oosterhout
Postbus 78
NL-4900 AB Oosterhout
Telefoon: +31 (0)162-456544
Fax:
+31 (0)162-459480
E-mail: possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl

