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NL-4900 AB Oosterhout
Telefoon:  0162-456544
Fax:  0162-459480
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: 
- 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 voegvul-

massa in vloeistofdichte verhardingen)
-  BRL-2371 (het vloeistofdicht maken van 

draagvloeren van betonverhardingen)
- VCA** (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.
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Vaak is een te lage stroefheid 

de oorzaak van het feit dat een 

weggedeelte met name bij natte 

weersomstandigheden een plek 

wordt waar veel ongevallen plaats-

vinden. Op veel van deze locaties 

is de wegconstructie echter nog 

volledig intact. 

In zulke gevallen 

kan de stroefheidswaarde met 

EP-GRIP deklagen conform de eisen 

snel, eenvoudig, duurzaam en zeer 

langdurig hersteld worden.

Minder lawaai, beter zicht 

luidruchtige wegen worden stiller...

EP-GRIP deklagen dragen actief  en in 

belangrijke mate bij aan geluids-

reducering. De optimale textuur en 

textuurdiepte zorgen voor een 

duidelijke vermindering van de 

geluidsproductie die ontstaat door de 

banden die over het wegdek rollen. 

Metingen volgens de CPX-methode 

wijzen uit dat de geluidsproductie 

aanmerkelijk wordt verlaagd.

De reductie van het geluidsniveau 

bedraagt bij een meetsnelheid van  

100 km/h tot wel 6 dB(A). 

•  minder opspattend water (splash-

spray)

•  beter zicht in het donker (bij de keuze 

voor licht granulaat)

• langdurige zeer hoge stroefheid.

EP-GRIP deklagen zijn oppervlakte-

behandelingen met een bindmiddel  

op basis van reactiehars conform  

BRL 9143. 

De kunststofdeklaag beschikt door 

toepassing van gebroken of  gecalci-

neerde afstrooimaterialen met een hoge 

polijstwaarde, over stroefheidswaarden 

tussen de 70 en 85 SRT.
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bepaald door de korrelgrootte van het 

afstrooimateriaal. Deze is verant-

woordelijk voor de uitstekende 

drainerende werking van de EP-GRIP  

deklaag en zorgt voor optimale 

stroefheid, ook bij regen en andere 

weersomstandigheden.

Jarenlang onderhoudsvrij, 

jarenlang geen kosten 

De onderhoudsarme deklaag conser-

veert wegen op duurzame wijze tegen 

slijtage door verkeer, weersomstandig-

heden en omgevingsinvloeden, en dat 

vele jaren lang. Daarnaast blijven de 

De EP-GRIP deklaag is een kunststof-

deklaag met een bindmiddel op basis 

van een reactiehars, die met een 

granulaat wordt afgestrooid, en 

daardoor een zeer hoge polijstwaarde 

(PSV) bezit.

Deze kunststofoppervlaktebehandeling 

heeft dankzij de fijne en grove ruwheid 

een dubbel effect. Speciaal geselec-

teerde afstrooimaterialen met een zeer 

hoge microruwheid verhogen de wrijving 

tussen de banden en het wegdek en 

zorgen op die manier voor de gewenste 

stroefheid. De macroruwheid wordt 

functionele eigenschappen van de 

EP-GRIP deklaag jarenlang behouden.

Uit kostenvergelijkingen blijkt dat  

EP-GRIP ook op lange termijn de meest 

economische, voordelige methode is om 

de verkeersveiligheid duurzaam te 

garanderen. Er is nagenoeg geen sprake 

van onderhouds- of  andere kosten.

EP-GRIP deklagen bieden talloze 

veiligheidsvoordelen:

• een kortere remweg

•  hogere zijdelingse 

wrijvingscoëfficiënten 

• minder risico op aquaplaning
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EP-GRIP

KUNSTSTOF SLIJTLAAG 
EP-GRIP

EP-GRIP voor beton

Op betonwegen wordt de kunststof-

deklaag zonder onderbreking bij de 

voegen aangelegd. De EP-GRIP 

deklaag conserveert oude en 

verweerde betonnen oppervlakken.  

Zo draagt EP-GRIP bij aan een 

aanzienlijke verlenging van de 

levensduur van betonwegen. 

EP-GRIP voor asfalt

Voor de toepassing op asfalt is een 

speciaal bindmiddel ontwikkeld, dat is 

aangepast aan het flexibele karakter 

van asfalt. 

•  Het strooizout spoelt niet zo snel van 

het wegoppervlak omdat het zout in 

de textuur blijft ‘hangen’.

•  De kosten voor de bouw van een 

geluidsscherm met een vergelijkbare 

geluidsreductie zijn minstens 5-10 

keer zo hoog als voor het aanbrengen 

van een EP-GRIP deklaag.

Geschikt voor beton en asfalt op...

Snelwegen 

Provinciale wegen 

Luchthavens 

Industriële oppervlakken 

Bruggen en viaducten

onderhoudswerkzaamheden en 

draagt zo bij aan het duurzame 

karakter van deze techniek.

•  De snelle applicatie minimaliseert de 

verkeershinder en onnodige uitstoot 

van uitlaatgassen door files.

EP-GRIP deklagen verminderen ook  

de kosten:

•  De van deze deklaag voorziene wegen 

hebben in de winter minder 

strooizout nodig doordat er langer 

sprake is van een geprononceerd 

contact tussen de band en het 

fijnruw gestructureerde oppervlak.

Milieuvriendelijk 

Beschermt actief tegen lawaai 

Oplosmiddelvrij 

Grondstofbesparend

EP-GRIP deklagen zijn in allerlei opzich- 

ten milieuvriendelijk en duurzaam:

•  Deze methode bespaart reeds bij het 

aanleggen energie, aangezien de hars 

koud wordt aangebracht. De CO2-

uitstoot voor het verwarmen van 

machines of  het mengsel vervalt dus 

volledig.

•  De lange levensduur voorkomt het 

verbruik van energie voor latere 

Donkere tunnels worden licht...

EP-GRIP deklagen verblinden de 

bestuurder duidelijk minder, bij natte 

weersomstandigheden, dan gewone 

deklagen, doordat de lichtweerspie-

geling of  reflectie in de waterfilm 

wordt verminderd door de korrels die 

de waterfilm doorbreken. 

Bij het gebruik van bijvoorbeeld licht 

gekleurd afstrooimateriaal is er tevens 

sprake van een oplichtend effect.  

Dit maakt tunnels aanzienlijk lichter. 

Hierdoor is er minder energie nodig 

voor de verlichting.

Dat komt overeen met een verminde-

ring van de geluidsemissie van 75%. 

Daarom wordt voor EP-GRIP een 

Dstr0-waarde van -5 dB(A) gehanteerd.

Op bruggen en viaducten en in tunnels 

wordt bijzonder veel gebruik gemaakt 

van deze zeer duurzame oppervlak-

behandelingstechniek, mede omdat 

andere geluidsdempende maatregelen 

daar vaak wegens bouwkundige 

redenen niet mogelijk zijn.
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Licht

EP-GRIP-oppervlakken afgestrooid met 

een licht gekleurd afstrooimateriaal, 

verbeteren de lichtverhoudingen in 

tunnels aanzienlijk en leiden zo tot een 

duidelijke energiebesparing.

Gunstig in prijs

De techniek is onderhoudsvrij en 

daardoor op lange termijn zeer 

voordelig.

Milieuvriendelijk

Het langdurig verbeteren van de 

stroefheid wordt gerealiseerd met een 

zeer laag grondstofverbruik.

POSSEHL Aannemingsmaatschappij 

voert werkzaamheden zelf  uit en biedt 

cds®-bouwbeschermingsproducten 

voor duurzaam en rendabel herstel van 

verkeers-, industriële, bedrijfs- en 

luchtverkeersoppervlakken.

Alle diensten, van reparatie en 

duurzaam herstel tot volledige 

sanering en bekleding van bestaande 

oppervlakken, inclusief  alle 

voorbehandelingen van de ondergrond, 

worden door onze eigen mensen 

volgens de overeengekomen eisen en 

tijdschema’s uitgevoerd. 

De daarbij toegepaste hoogwaardige 

cds®-bouwbeschermingsproducten 

worden in onze eigen laboratoria en 

bedrijfslocaties ontwikkeld en 

geproduceerd.

De hoge kwaliteitsstandaard van de 

cds®-bouwbeschermingsproducten 

wordt door kwaliteitscontroles en ons 

kwaliteitsmanagementsysteem 

conform DIN EN ISO 9001:2000 

gegarandeerd.

EP-GRIP zorgt voor:

Verkeersveiligheid

Gevaarlijke weglocaties worden dankzij 

de stroeve en licht gekleurde 

kunststofdeklaag significant veiliger.

Stroefheid

EP-GRIP maakt wegen van asfalt en 

beton langdurig zeer stroef  en 

vermindert het risico op aquaplaning.

Geluidsdemping

EP-GRIP vermindert het geluid van de 

banden op de weg en ander 

verkeerslawaai aanzienlijk.

EP-GRIP is...

Snel aangelegd

De kunststofdeklaag kan snel worden 

aangebracht zodat het verkeer slechts 

minimaal wordt gehinderd.

Per dag kan tot 15.000 m2 oppervlak 

worden behandeld. Een ervaren team 

zorgt daarbij niet alleen voor 

probleemloos functionerende 

apparatuur en de juiste samenstelling 

van de toplaag, maar ook voor een 

zorgvuldige en deskundige uitvoering 

van de werkzaamheden. 

Een beproefd systeem

Het aanbrengen van de EP-GRIP 

deklaag kan zowel overdag als  

’s nachts plaatsvinden. Voorwaarde: 

het te bekleden oppervlak moet 

geschikt, schoon en droog zijn.

Uitvullagen om het hoogteverschil 

tussen de EP-GRIP deklaag en het 

aangrenzende wegdekoppervlak te 

overbruggen zijn niet nodig. Bovendien 

kunnen bestaande duurzame 

markeringen behouden blijven.

toevoer van de bindmiddeltoevoer 

garandeert de vereiste laagdikte.

Daarnaast zorgt de constructie van de 

gietbalk voor een druppelvrije, gelijk- 

matige verdeling zonder sproeinevel. 

Een ander voordeel van de POSSEHL-

techniek: de unieke Vario-module 

maakt het mogelijk tijdens de 

applicatie de werkbreedte te wijzigen.

Vrijwel geen voorbereidingstijd 

Extreem korte afzettingstijd 

Slechts 3-4 uur uitharden

Een sterk team

EP-GRIP deklagen worden sinds de 

jaten tachtig succesvol in de praktijk 

toegepast. Inmiddels zijn enkele 

miljoenen vierkante meters 

wegverhardingsoppervlakken met deze 

techniek bekleed.

een van te voren gereinigd asfalt- of  

betonoppervlak aangebracht en met 

granulaat afgestrooid. Het granulaat 

wordt vol en nat ingestrooid en 

vervolgens aangewalst. Slechts 3 tot 4  

uur na het aanbrengen van de 

reactiehars wordt het niet gebonden 

afstrooimateriaal opgeveegd en 

opgezogen. Daarna kan de rijbaan 

weer opengesteld worden voor het 

verkeer.

Een computergestuurde mengmachine 

voor het bindmiddel regelt de dosering 

van de componenten hars en harder. 

Middels een gietbalk wordt het 

bindmiddel gelijkmatig verdeeld op het 

wegoppervlak. De rijsnelheid van de 

machine is daarbij afhankelijk van de 

werkbreedte en aan te brengen 

hoeveelheid bindmiddel. De continue 

Deze bindmiddellaag kan de tempera-

tuurschommelingen en de daarmee 

gepaard gaande bewegingen en 

vervormingen van het onderliggende 

wegdek volgen zonder beschadigd te 

raken of  aan stevigheid in te boeten. 

Daarom is dit bekledingssysteem 

aantoonbaar vele jaren lang bestand 

tegen de belasting van het verkeer.

EP-GRIP deklagen behouden hun 

stroefheid door het toepassen van 

hoogwaardige afstrooimaterialen met 

exact gedefinieerde korrelgroottes met 

een hoge polijstweerstand en een 

uitstekende verbrijzelingsweerstand.

De hoge stroefheid blijft zeer lang 

behouden omdat er alleen afstrooi-

materiaal met een zeer hoge polijst-

weerstand wordt gebruikt, dat 

“zichzelf  nascherpt”.

Het afstrooimateriaal kan in allerlei 

verschillende korrelgroottes worden 

toegepast. Standaard zijn de 

korrelgroottes 1/2 mm, 1/3 mm, 2/3 

mm of  3/4 mm. Afhankelijk van de 

wens van de klant kunnen echter ook 

andere korrelgroottes toegepast 

worden. De keuze voor het juiste 

afstrooimateriaal hangt af  van de 

gewenste textuur en het toekomstige 

gebruik van het te behandelen opper- 

vlak. Met betrekking tot de vraag welke 

korrelgrootte het beste voldoet in een 

concrete situatie adviseren wij u graag.

Korte bouwtijd, weinig verkeershinder

Het aanbrengen van EP-GRIP deklagen 

vindt plaats met behulp van meng-

applicatie in mobiele machines, 

overdag of  ’s nachts en in het 

algemeen met een halve wegafzetting.

Het flexibele reactieharsbindmiddel 

wordt met een mobiele tweecompo-

nenten meng- en applicatiemachine op 


