EXPERTS IN TOPLAGEN

POSSEHL AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV

VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN
- WEGVERHARDINGEN
- INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN
- VLIEGVELDVERHARDINGEN
- cds-BOUWBESCHERMINGSPRODUCTEN

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 van het Besluit Bodemkwaliteit
NL-BSB ASP-004/3 (duurzaam
vormvast);
- CE-markering EAB
-	BRL-9143 KOMO-productcertificaat
kunststofslijtlagen
-	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: 0162-456544
Fax:
0162-459480
E-mail: possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl
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Infrastructuur vraagt om duidelijkheid en veiligheid

Slijtvast, blijvend stroef en duurzaam
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Onze steden willen zich presenteren.
En hoe. Trots op hun verleden, met
een eigen karakter, maar toch dynamisch en met een gekleurd oog op
vooruitgang.
Veilig, groen maar ook fraai en goed
verzorgd. Kortom een plaats, waar
men zich prettig en veilig voelt.
Belangrijk onderdeel van de openbare ruimte is de inrichting van de
infrastructuur. De verkeersafwikkeling, het parkeren, de wisselwerking
tussen gemotoriseerd en fietsverkeer
en voetgangers dragen bij aan de
waardering voor de stad.

Het centrum van een stad heeft veel
te bieden.
Wonen, werken, winkelen, uitgaan of
genieten van de vele bezienswaardigheden en evenementen.
Voor iedereen is er wel wat te beleven. Wandelend beleef je de stad het
best.
Daarom is het enorm belangrijk dat er
duidelijkheid is en dat al het verkeer
goed gereguleerd is. Dat kan door
middel van het kleuren van diverse
oppervlakken waarmee duidelijk
wordt aangegeven waar de voetgangers hun autoluwe gebied hebben,

Veiligheidsaspecten middels
een gekleurde toplaag
kunnen ook mooi zijn
De eigenschappen van de Possehl
systemen zijn afgestemd op de eisen
van de opdrachtgever en gerelateerd
aan de belasting.
In het kader van herinrichting van
bijvoorbeeld stationsgebieden,
industrieterreinen en gezondheidsparken speelt duurzaamheid een
steeds grotere rol.

• stroeve slijtlagen op rotondes
• s troeve duurzame geluidsreducerende

het fietsverkeer zich veilig voelt op de
fietsstroken, het autoverkeer zijn plek
weet te vinden, en het openbaar vervoer (o.a. bussen) een aparte strook
ter beschikking krijgt.
Gebaseerd op een jarenlange ervaring
biedt Possehl oppervlakbehandelingen voor asfalt- en betonverhardingen
aan met tal van mogelijkheden voor
diverse kleurkeuzes, verschillende
oppervlaktexturen met een grote
keuze aan afstrooimaterialen en
bindmiddelen.

Possehl heeft hiervoor verschillende
twee-componenten systemen
ontwikkeld.

Systemen, die zijn afgestemd op
onder andere de kwaliteit van de
onderliggende verharding, die
conserveren, stroever maken of geluid
reduceren, of de levensduur verlengen.

kunststofslijtlagen

• v erkeersafwikkeling op
distributiecentra

• a ttentiestroken op kruisingsvlakken in
Possehl biedt u een diversiteit aan
ideeën voor toepassingen op:
• fietsstroken
• busbanen
• busstations
• verkeersgeleiders
• parkeerzones
• v erzorgingsplaatsen langs de
autosnelwegen
• looppaden in parken

een industriegebied.
Stadsvernieuwing biedt de
mogelijkheid tot inrichting en
verbetering van de openbare ruimte
Steeds meer overheden gaan ertoe
over om door middel van coatings of
kunststofdeklagen de weggebruiker
te geleiden of te attenderen op een
bijzondere verkeerssituatie.
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Gekleurde busbanen

Het met andere kleuren scheiden van
fietspaden, het accentueren van een
verkeersdrempel of kruisingsvlak,
het aangeven van verkeersgeleiders
of perrons, het verduidelijken van
vrije- of aanliggende busbanen of het
signaleren van bijzondere locaties
worden steeds belangrijker en krijgen
steeds meer de aandacht.

Een groene Thermoflex bekleding
op een busbaan gaat jarenlang mee
Een groene Thermoflex slijtlaag is een
zeer slijtvaste oppervlakbekleding,
bestaande uit een blijvend flexibele
epoxy, groen gepigmenteerd en
ingestrooid met een natuurlijk gesteente in de kleur groen. Thermoflex is
uitermate geschikt voor ondergronden
van asfalt. De levensduurverwachting
is meer dan 15 jaar en is al sinds de
beginjaren 90 met succes en tot volle
tevredenheid toegepast in o.a. Breda
en Groningen. Ook het aanbrengen van
gekleurde epoxyslijtlagen op betonnen
busbanen is mogelijk.

Diverse gemeentes, provincies en
Rijkswaterstaat in ons land kiezen om
diverse redenen voor kleurvariaties.
Possehl biedt u elk gewenst en
gevraagd systeem en staat garant voor
duurzaamheid.
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Gekleurde suggestiestroken

Voorbeelden van een succesvolle
uitvoering zijn de gekleurde twee
componenten bekledingen op de
betonnen busbanen in de gemeente
Utrecht en Harderwijk.
Machinale applicatie
van kunststofbekledingen
Op o.a. de betonnen busbaan in de
gemeente Utrecht heeft Possehl met
veel succes de epoxy slijtlaag EP-Grip
machinaal aangebracht. De machine, de
Rollomaat, is in eigen huis ontwikkeld.
In onze EP-Grip folder kunt u nader
kennis maken met machinale verwerking
van twee-componenten slijtlagen.

Het stadsgezicht en de infrastructuur
gekleurd vormgegeven
Een bepalende factor in de openbare
ruimten vormt natuurlijk de infrastructuur. De verkeersafwisseling, het
parkeren, de fietser, de voetganger, de
wissel-werking tussen gemotoriseerd
en fietsverkeer en voetgangers dragen
bij aan de belevingswaarde van de
stad. Het realiseren van een positieve
waardering van het uiterlijk van
wegennet en verkeersveiligheid is een
vakgebied van Possehl.
Gebaseerd op een jarenlange ervaring
biedt Possehl twee-componenten
behandeling op asfalt- en betonwegen.
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Ook het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling op bruggen met een
ondergrond van hout en staal is geen
enkel probleem.
Lange garantie en duurzaam
Dat onze Thermoflexsystemen
duurzaam zijn, blijkt uit het feit dat wij
sinds de introductie van dit product
in zowel de nationale alsook 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.

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.
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Bling bling

Glinstercoating
Met gebruik van een Silicium Carbide,
ook wel Carborundum genaamd, wordt
een blijvend glinstereffect bereikt.
Dit afstrooimateriaal in de Thermoflexbekleding is verkrijgbaar in diverse
korrelafmetingen (van fijn naar grof).
Een brugdek, plein of attentiestrook
geeft naast een fraai beeld, ook een
duidelijk beeld.
Wij hebben deze glinstercoating
toegepast op diverse projecten o.a. in
de gemeenten Breda, Alphen-Chaam,
Almere en Zwolle.

Uitgevoerde werken met
Thermoflex-systemen
De foto’s op de volgende pagina geven
in het kort de keuzemogelijkheden
weer. De kleurcontrasten geven
duidelijkheid, maken indelingen
functioneler en vormen in goede
combinaties gekozen, een aangenaam,
harmonieus beeld voor het oog en
maximale verkeersveiligheid.

Mooier kan het haast niet
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