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Wanneer oneffenheden in wegverhar-

dingen, het comfort en de veiligheid 

van de weggebruikers verminderen, 

bestaat de mogelijkheid het oppervlak 

tot op de millimeter nauwkeurig vlak 

te slijpen met behulp van zogenaamde 

Bumpcutters.

Het woord Bumpcutting is een Ameri-

kaanse uitdrukking voor het “cutten” 

(slijpen/snijden) van Bumps (bulten) 

ofwel het wegslijpen van oneffenheden. 

Wij slijpen dus de positieve oneffen-

heden (bulten) weg.

Bumpcutters zijn oppervlakteslijpma-

chines met een werkbreedte van enkele 

centimeters tot maximaal 1,25 m¹. De 

diepte-instelling is zeer nauwkeurig in 

te stellen en maakt het mogelijk elk 

gewenst niveau te bereiken. Zo kan 

elke onregelmatigheid verwijderd wor-

den, hetgeen het comfort en de veilig-

heid van de weggebruiker vergroot.

Oneffenheden worden nauwkeurig geëlimineerdVLAKSLIJPEN VAN ONEFFEN-
HEDEN VAN ASFALT- EN 
BETONOPPERVLAKKEN

Slijpen zonder de ondergrond 

te beschadigen

Grinding/Scoring
De textuur van het wegdek is van 

doorslaggevend belang voor de 

stroefheid en de geluidsproductie van 

wegen. Betonnen wegen die door het 

gebruik (slijtage, substantieverlies 

en eventuele polijsting van de grove 

toeslagstoffen) niet stroef  genoeg 

meer zijn, kunnen aan de hand 

van deze methode zodanig worden 

bewerkt dat de vereiste stroefheid 

weer wordt gerealiseerd. Neveneffect: 

vermindering van het geluid van 

banden op de rijbaan met ca. 2 dB(A) 

ten opzichte van de gemiddelde 

geluidsproductie van betonnen wegen 

die bij de aanleg met jute worden 

bewerkt. Verweerde en gepolijste 

oppervlakken kunnen op adequate 

wijze worden behandeld en de vereiste 

stroefheid duurzaam hersteld.

Als oppervlakken onveilig en 

oncomfortabel in gebruik worden 

Wanneer een asfalt- of  betonnen 

wegverharding door veroudering, 

slijtage en als gevolg van mechanische- 

of  chemische belastingen, oneffen is 

geworden, kan de gebruiksveiligheid 

niet meer worden gewaarborgd. 

Plasvorming kan bijvoorbeeld leiden 

tot aquaplaning. Oneffen oppervlakken 

beïnvloeden het rijcomfort van de 

weggebruiker.

Grooving

Deze methode wordt toegepast 

bij wegvakken waar het risico van 

aquaplaning groot is. Bij grooving 

wordt een groevenpatroon ingeslepen 

in het beton- of  asfaltoppervlak  

(bijv. 3 x 3 x 20 mm, b x d x H.O.H.) 

zodat de afvoer van water tussen de 

banden en het wegdek (drainage) 

verbetert.
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keurig weg. Met andere woorden, welk  

type ondergrond ook bewerkt moet 

worden, Possehl kent de juiste slijp-

techniek en behandelt elke ondergrond 

snel, kostenbesparend en nauwkeurig.

POSSEHL Bumpcutting

Verbeteren van verkeersveiligheid

Verbeteren van stroefheid

Verbeteren van vlakheid

De Bumpcutting-techniek van 
POSSEHL zorgt voor:

• herstel van stroefheid en vlakheid

•  verbetering van de waterafvoer door 

grooving

•  vermindering van de geluidsproductie 

van banden op het wegdek

• het beste slijpresultaat

•  behoedzame bewerking van beton- en 

asfaltoppervlakken

•  geen vervuiling van de bouwplaats of  

aangrenzende rijbanen.

Verweerde oppervlakken waarop 

een speciale kunststofdeklaag moet 

worden aangebracht, kunnen m.b.v. 

Bumpcutters enkele millimeters 

worden weggeslepen, zodat de hech-

ting van de toplaag met de ondergrond 

optimaal wordt. Ook in de industrie, 

waar tevens vraag is naar zeer vlakke 

vloerconstructies kan slijpen van het 

oppervlak de oplossing zijn.

Possehl voor de juiste 

slijpbehandeling van elk oppervlak

Op wegen kunnen oneffenheden 

het rijcomfort van de weggebruiker 

negatief  beïnvloeden en voor de 

naaste omgeving kan geluidsoverlast 

een onaangenaam gevolg zijn.  

Het wegslijpen van de oneffenheden 

verhelpt deze nadelige gevolgen. 

Ook in magazijnen, waar een vlakke 

ondergrond een absolute must is,  

slijpt Possehl oneffenheden nauw-

Als slijpen om speciale toepassingen vraagt VLAKSLIJPEN VAN ONEFFEN-
HEDEN VAN ASFALT- EN 
BETONOPPERVLAKKEN

In principe kunnen alle asfalt- en 

betonoppervlakken worden geslepen. 

De technieken zijn divers en dienen 

elk een eigen doel. Geluidsoverlast, 

veroorzaakt door banden als gevolg 

van airpumping kan met behulp 

van slijpen worden verminderd. 
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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

Possehl Aannemingsmaatschappij B.V.,  
deel van een internationale keten van  
bedrijven, is specialist in zowel onder-
houd als verbetering van verhardingen. 
Ons werkterrein omvat de civiele- en 
utiliteitsbouw.

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.

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.

Daarnaast is Possehl actief  lid van:
-  Nederlands Informatiecentrum 

bodembeschermende 
voorzieningen (NIBV)

- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur. 

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


