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THERMOFLEX EN
RODE FIETSSTROKEN

Opvallend, veilig, slijtvast en duurzaam

Doordat steeds meer mensen gebruik
gingen maken van de fiets, nam in
de jaren ’80 de vraag naar gekleurde
fietsstroken steeds verder toe.
Het beleid van de overheid was erop
gericht het autogebruik in de steden
te beperken en het fietsgebruik extra
te stimuleren. Door de extra toename
van het fietsverkeer maar ook het
autogebruik, ontstonden er zeer
gevaarlijke verkeerssituaties.
Als oplossing voor dit probleem ging
men het langzaam verkeer zoveel
mogelijk scheiden van het snelverkeer.

In veel gevallen was het vanwege de
beperkte ruimte niet mogelijk vrij
liggende fietspaden aan te leggen.
Nu, circa 30 jaar later, is de situatie
niet veel veranderd, met dien
verstande dat men nu busbanen,
transferia, extra fietspaden en
dergelijke aanlegt om zoveel mogelijk
autoverkeer uit de binnensteden
te weren, omdat heden ten dage
het fijnestofgehalte in de lucht
overschreden wordt.
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Thermoflex maakt het verschil

Vanwege de toenemende vraag in de
jaren ’80 naar nieuwe producten als
alternatief op de teerepoxy’s en
bitumineuze oppervlakbehandelingen
kreeg het Possehl-laboratorium de
opdracht een nieuw product te
ontwikkelen.
De researchopdracht in die tijd was,
ontwikkel een product:
• dat zowel op staal, hout, beton en
asfalt hecht;
• dat duurzaam is met een levensduurverwachting van meer dan 15 jaar;
• dat duurzaam flexibel is, omdat
asfalt een elastisch/plastisch
materiaal is;

THERMOFLEX EN
RODE FIETSSTROKEN

• dat de diverse uitzettings-

•
•

coëfficiënten van de verschillende
ondergronden moet kunnen opnemen
(staal, beton, hout, asfalt);
krimpvrij moet uitharden zonder
spanningen op te bouwen;
zanden en splitten duurzaam moet
kunnen binden.

Het product dat ontwikkeld werd,
kreeg de naam “Thermoflex”.
Thermoplastisch, flexibel bij de
voorkomende (heersende)
temperaturen.
Thermoflex is een gevuld, duurzaam
flexibel twee-componenten reactie-

harssysteem, dat de thermoplastische
eigenschappen van synthetische harsen
combineert met de elastische eigenschappen met polyurethaan gemodificeerde epoxyharsen.
Het aanbrengen van bijvoorbeeld een
rood gekleurde en met split
afgestrooide twee-componenten epoxy
toplaag is echter meer dan een enkel
laagje verf of coating. Die vaak te glad
zijn, te snel worden weggereden of te
snel verslijten, craqueleren etc.
Al meer dan 30 jaar
Thermoflex, afgestrooid met rode
natuurgesteenten, wordt sinds de jaren
’80 met veel succes toegepast.
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Meer dan 30 jaar succesvol

Dat het Thermoflex-systeem zeer
slijtvast en duurzaam is, blijkt uit het
feit dat de gekleurde toplagen die door
ons in de jaren ’80 zijn aangebracht nu
nog steeds goed presteren.
Samen met u, als ontwerper of
wegbeheerder, biedt Possehl met
Thermoflex een passend systeem in
o.a. de kleur rood, dat voor de fietsers
en andere weggebruikers de meeste
duidelijkheid en dus de grootste
verkeersveiligheid biedt. Een bijkomend voordeel van ons systeem is, dat
deze de onderliggende verharding
beschermt en conserveert, waardoor
de levensduur van uw verharding wordt
verlengd.

Als de fietsers op fietsstroken
gevaar lopen
Het aanbrengen van een gekleurde
toplaag op verhardingen is een
eenvoudige en snelle manier om het
verkeersgedrag te beïnvloeden en
daarmee de veiligheid voor de
weggebruikers te verhogen.
Het Thermoflex-systeem kan in
nagenoeg alle kleuren worden
uitgevoerd, met dien verstande dat
de kleurkeuze voor wat betreft het
afstrooimateriaal bij natuurlijke
gesteenten beperkt is. Indien als
afstrooimateriaal Colorzanden
genomen wordt, zijn de kleur-

mogelijkheden bijna onbeperkt.
Colorzanden hebben echter hun
beperkingen.
Thermoflex-RWB
Thermoflex-RWB is een hoog, reactief,
duurzaam, flexibel blijvend, gepigmenteerd tweecomponenten reactieharssysteem dat speciaal ontwikkeld is ten
behoeve van een snelle uitvoering en
dus een korte uithardingstijd heeft.
Thermoflex-RWB is een duurzame
flexibele epoxy die met hoogwaardige
splitten wordt afgestrooid.
Deze hoogwaardige splitten zorgen
voor een slijtvaste toplaag in kleur met
een levensduur van meer dan 15 jaar.
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Meer dan 1 miljoen vierkante meter

THERMOFLEX EN
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Afhankelijk van de korrelgrootte (en
materiaalsoort) is onze toplaag
eveneens geluidreducerend en dat is
een bijkomend voordeel. Op die
locaties waar het verkeer niet te lang
mag worden gehinderd, zoals op
rotondes, bij bushaltes, in- en uitritten,
is Thermoflex-RWB dé oplossing.
Na 1 à 2 uur kan de fietsstrook weer
vrijgegeven worden voor het verkeer.

rode fietspaden, groene busbanen,
gekleurde looppaden, brugdekbekledingen, rotondes, pleinen,
voetgangersgebieden en verzorgingsplaatsen langs snelwegen.

Gekleurde Thermoflex toplagen
Onze producten zijn afgestemd op
onder andere de onderliggende
verharding zoals staal, hout, asfalt,
beton, gietasfalt, de vereiste
levensduur, de uitvoerings-

mogelijkheden in relatie met de
beschikbaarheid, de bereikbaarheid,
bijvoorbeeld vrij liggende fietspaden,
aanliggende fietspaden. Met of zonder
parkeervakken, rotondes, in- en
uitritten, handmatige of machinale
applicatie en niet te vergeten en
vanzelfsprekend uw wensen en
voorkeuren.
Kortom
Possehl biedt u een diversiteit aan
keuzemogelijkheden, ideeën en
oplossingen.
Toepassingsgebieden van onze
Thermoflexsystemen zijn, naast de

Garantie en duurzaam
Dat onze Thermoflex-systemen
duurzaam zijn, blijkt uit het feit dat wij
sinds de introductie van dit product in
zowel de nationale als ook in de
internationale markt tot op heden geen
enkele aanspraak op garantie hebben
ontvangen.
In Nederland is sinds de jaren ’80 tot
heden meer dan 1 miljoen vierkante
meter succesvol door ons aangebracht.
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Opvallend, veilig en duurzaam door zijn lange levensduur

In onderstaande matrix worden een aantal mogelijkheden en hun levensduurverwachting van de Thermoflex-systemen voorgesteld:
Systeem

Ondergrond

Bindmiddelverbruik in kg/m2
min
max

Afstrooimateriaal

Begaanbaar
uitharding

Levensduur

Thermoflex

DAB/SMA 0/6
SMA 0/8
SMA 0/11

2,0
2,5
2,8

2,2
2,8
3,0

Rode JFF Porfier 2-3 mm
Rode JFF Porfier 2-3 mm
Rode JFF Porfier 2-3 mm

Dag
Dag
Dag

>15 jaar
>15 jaar
>15 jaar

Thermoflex-RWB

DAB/SMA 0/6
SMA 0/8
SMA 0/11

2,0
2,5
2,8

2,2
2,8
3,0

Rode JFF Porfier 2-3 mm
Rode JFF Porfier 2-3 mm
Rode JFF Porfier 2-3 mm

± 4 uur
± 4 uur
± 4 uur

>15 jaar
>15 jaar
>15 jaar

Thermoflex-BG grip

DAB
SMA 0/8
SMA 0/11

2,0
2,5
2,8

2,2
2,8
3,0

Rode JFF Porfier 2-3 mm
Rode JFF Porfier 2-3 mm
Rode JFF Porfier 2-3 mm

Binnen 2 uur
Binnen 2 uur
Binnen 2 uur

>15 jaar
>15 jaar
>15 jaar

Thermoflex-RW

DAB/SMA 0/6

1,5

2,0

Colorzand 0.6-1.2 mm
of natuurgesteente 1-2 mm

Dag

10-15 jaar

Thermoflex-IT

DAB/SMA 0/6

1,5

2,0

Colorzand 0.6-1.2 mm
of natuurgesteente 1-2 mm

Dag

10-15 jaar

Dat onze klanten meer dan tevreden
zijn over dit product, blijkt wel uit het
feit dat steeds meer overheden de
Thermoflex systemen voorschrijven in
hun bestekken.
De standaardgarantie op onze
Thermoflexsystemen is 3 jaar, maar
kan indien gewenst verlengd worden
tot 6 jaar, met een aantoonbare
levensduur verwachting van >15 jaar.
Referenties
Het voert te ver om alle door ons
uitgevoerde werken hier te vermelden.
Enkele opdrachtgevers die ieder jaar
weer ons product voorschrijven zijn
o.a. de Gemeenten Breda, Dordrecht,
Groningen, Heerlen en Den Bosch.
Indien u een uitgebreidere lijst wenst
te ontvangen, verzoeken wij u
vriendelijk met ons contact op te
nemen.

Besteksteksten
Om u extra van dienst te kunnen zijn,
hebben wij de diverse systemen zoals
aangegeven in de matrix in besteksteksten geschreven. U kunt, indien
gewenst, deze teksten bij ons
opvragen.
Testrapporten
Bij het “Institut für Strassenwesen”
Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen (RWTHA) is met de
Aachener Rafeling Tester (Arte) een
vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar
de slijtweerstand van PMMA-coatings
en het Thermoflex systeem van
Possehl. Van het PMMA-oppervlak was
na een belastingsduur van 20 uur
reeds 10% van het oppervlak
weggesleten. Na een belastingsduur
van 100 uur vertoonde het Thermoflexsysteem nog geen slijtage.
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Hoe het niet moet: Herkent u dit?

Goedkoop is duurkoop
Als experts in toplagen worden
wij dagelijks geconfronteerd met
vragen van opdrachtgevers over
fietspadcoatingsystemen die niet
functioneren zoals dat verwacht mag
worden. Veel systemen vertonen
na verloop van enige tijd craquelé
–scheurvorming in langs- en
dwarsrichting–, overmatige slijtage
en soms wordt ten gevolge van
spanningen in de coating zoveel
schade aan de onderliggende
asfalttoplaag aangericht dat deze
toplaag verwijderd dient te worden.
Het is in de meeste gevallen bij aanleg
niet zo duur geweest en zoals de
foto’s tonen zeker niet duurzaam.
Nóg minder duurzaam als ook de
onderliggende asfalttoplaag vernieuwd
dient te worden.
Wij zijn met onze producten en
systemen iets duurder maar dan krijgt
u ook de kwaliteit met de daarbij
behorende levensduur die u wilt.
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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:
- ISO 9001:2008
- BRL-3201 (handmatig verwerken
van mortels)
- 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 (duurzaam
vormvast)
- CE-markering NEN-EN 12273:2008
- SIKB 7700:
SIKB protocol 7704 (aanleg of
herstel van een vloeistofdichte
kunstharsgebonden beschermlaag)
SIKB protocol 7711 (aanleg of herstel
van een vloeistofdichte voegafdichting)
- VCA** versie 2008/5.1 (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

