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Thermoflex is een flexibel thermoplastisch toplaag die op 
asfalt of andere ondergronden aangebracht kan worden. Voor 
de toepassing op fietspaden is de Thermoflex coating door en 
door rood gekleurd en voorzien van een rood natuurgesteente. 
Zo blijft de kleur jaar in jaar uit exact hetzelfde; ongeacht 
het aantal fietsers en of andere voertuigen die er dagelijks 
overheen rijden. Thermoflex hecht zich optimaal aan de 
ondergrond en biedt bescherming tegen onder andere 
weersinvloeden en strooizout. De Thermoflexlaag is bovendien 
spanningsvrij en zelfherstellend, waardoor de toplaag én de 
ondergrond lang behouden blijven.

In dit E-book verwijzen wij graag naar een aantal onderzoeken 
waarin wordt aangetoond dat de zelfherstellende toplaag 
Thermoflex een uitstekende duurzame investering is in 
uw wegennet.

Wat is Thermoflex®?
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Uit het onderzoek van SGS Intron naar de 
viscoelastische eigenschappen blijkt dat het op 
epoxy polyurethaan gemodificeerde Thermoflex 
vergeleken met elastische polyurethanen 
en epoxy coatings bij temperaturen ca. +5°C 
vergelijkbaar acteert. Bij hogere temperaturen 
echter (vooral) vanaf ca. 35 °C, is het materiaal- 
gedrag van Thermoflex geheel anders. 

1.  Zelfherstellende coating

Waar andere epoxy’s en polyurethanen zich 
elastisch gedragen, is het epoxy polyurethaan 
gemodificeerde Thermoflex viskeues en 
vertoont deze vloeigedrag. Thermoflex kan bij 
20 °C tot ca. 280% worden gerekt voordat het 
breekt, bij de andere binders is dit 60-90%.
Dit verschil in materiaalgedrag heeft grote 
gevolgen wanneer de producten als coating 

op asfalt worden toegepast. Dit betreft in het 
bijzonder de gunstige vervormbaarheid en 
het vloeigedrag (kruip) van Thermoflex. Het 
thermoplastisch gedrag van Thermoflex in 
combinatie met een hoge hechtsterkte zorgt 
voor een een zelf herstellend (self healing) 
effect.

Eigenschap Eenheid Thermoflex Elastisch

Samenstelling Epoxy Polyurethaan gemodificeerd Epoxy

Thermisch materiaalgedrag Thermoplast Thermoharder

Hardheid bij 23 °C Shore A 45 90

Uithardingstijd bij 23 °C 50 %RV Dagen 30 15

Glasovergangstemperatuur °C + 17,7 + 13,8

E-modulus (10 mm) bij 23 °C MPa 0,61 7,22

Treksterkte (10 mm) bij 23 °C MPa 0,16 5,39

Rek bij breuk (10 mm) bij 23 °C % 280 70
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Reductie van koolstofdioxide is een zeer actuele 
uitdaging voor de infra industrie. Onafhankelijk 
onderzoek van Royal Haskoning DHV toont aan 
dat de CO2 voetafdruk van Thermoflex is tot 
wel 10 procent lager dan die van alternatieven 
producten. Dit komt met name door de langere 
levensduur van de deklaag.

2.  Lage CO2 voetafdruk

Model 1. Vrijliggend 
fietspad - 
Thermoflex

2. Vrijliggend 
fietspad - 
referentie 

3. Suggestie-
strook DAB 
Thermoflex 

4. Suggestie-
strook DAB - 
referentie

5. Suggestie-
strook open asfalt 
Thermoflex

4. Suggestie-
strook open 
asfalt referentie

kg CO2 per m2 incl. 
vervangingen (over 60 jaar)

48,2 64,2 38,1 41,2 44,8 47,7

NCW incl. BTW (discontovoet 
4,5%), omgerekend naar 
60 jaar, per m2

€ 1,45 € 1,50 € 1,13 € 1,20 € 1,19 € 1,27

NCW + CO2-kosten 
à € 20,21 / ton

€ 2,42 € 2,80 € 1,90 € 2,03 € 2,10 € 2,23

‘Waarde’ = 1 / (NCW * kg 
CO2) 

0,014 0,010 0,023 0,020 0,019 0,017

Ook zijn de levensduurkosten, uitgedrukt in 
Netto Contante Waarde, en omgerekend naar 
een periode van 60 jaar lager. Binnenkort 
hebben wij ook meer informatie over de MKI 
prestatie van Thermoflex beschikbaar, wij 
zullen u hiervan op de hoogte houden via onze 
website Thermoflex.nl
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Hetzelfde bureau Royal Haskoning DHV heeft 
een onderzoek gedaan naar de Life Cycle 
Costs (LCC) van Thermoflex in vergelijk met 
alternatieven. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
de LCC kosten van Thermoflex een besparing 

3.  Besparing op Life Cycle Costs

Model 1. Vrijliggend 
fietspad - 
Thermoflex

2. Vrijliggend 
fietspad - 
referentie 

3. Suggestie-
strook DAB 
Thermoflex 

4. Suggestie-
strook DAB - referentie

5. Suggestie-strook open asfalt 
Thermoflex

4. Suggestie-strook 
open asfalt referentie

Afwerking Thermoflex Geen Thermoflex Geen Thermoflex Geen

Deklaag DAB 3 cm Rood DAB 3 cm 
(o.b.v. blanke 
bitumen) 

DAB 3 cm Rood DAB 3 cm (o.b.v. 
blanke 
bitumen) 

Open asfalt 3 cm 
+ 1 behandeling 
van de rijbaan 
met EAB 

Open asfalt 3 + 1 
behandeling van de 
rijbaan met EAB + 
suggestiestrook rood 
DAB 
3 cm (o.b.v. blanke 
bitumen) 

Tussen- en 
onderlagen, 
fundering, zandbed

Gelijk, dus n.v.t. Gelijk, dus n.v.t. Gelijk, dus n.v.t. Gelijk, dus n.v.t. Gelijk, dus n.v.t. Gelijk, dus n.v.t.

Materieelgebruik 
Thermoflex 

• Mixer 1500W,
0,005 h/m2 
• Bus met 
bakwagen 

n.v.t. • Mixer 1500W,
0,005 h/m2 
• Bus 
• Bakwagen 

n.v.t. • Mixer 1500W,
0,005 h/m2 
• Bus 
• Bakwagen 

0,017

Dwarsprofiel 3 m breed 3 m breed 7 m breed waarvan 2 
* 1 m suggestiestrook 

7 m breed waarvan 2 * 1 
m suggestiestrook 

7 m breed 
waarvan 2 * 1 m suggestiestrook 

7 m breed waarvan 2 * 
1 m suggestiestrook 

Levensduur 20 jaar 13 jaar 15 jaar 13 jaar 17 jaar 15 jaar

geven van minimaal 5% ten opzichte van 
ongeacht welk ander alternatief, zelfs in het 
geval van (zwart) asfalt zonder coating.

“Thermoflex wordt op regulier asfalt aangebracht. 
Door de beschermende werking van Thermoflex 
wordt het asfalt beschermd tegen veroudering 
door UV licht, waardoor de levensduur met 
2 tot 5 jaar (gemiddeld 3,5 jaar) toenemen.”
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Grip Road inspection heeft de stroefheid van Thermoflex 
in kaart gebracht. Met een gemiddelde snelheid van 
40 km/h is de stroefheid (μ-SKM 100m gemiddelde) 
met een gemiddelde van 0,75 ruim boven de wettelijke 
drempelwaarde van 0,42.

4.  Levenslange stroefheid

Dhr. R. van Diepen en Mw. L. van Gompel

Bijlage
μ-SKM 100m gemiddelde

Gemiddelde Minimaal Maximaal V Waarschuwings-
waarde

Aantal keren 
onder de waarde

Drempelwaarde Aantal keren 
onder de waarde

1 0,75 0,71 0,78 40 0,49 0 0,42 0
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Onderzoeken door Van Keulen advies tonen 
aan dat Thermoflex bekledingen uitstekende 
prestaties hebben betreffende Cwegdek en 
Cinitieel. Met name de Cwegdek waarden 
van Thermoflex zijn uitzonderlijk hoog. “Uit 
uitgebreide metingen is gebleken dat de 

5.  Cwegdek  en Cinitieel 

textuur en daarmee de geluidreductie van 
Thermoflex gerealiseerd wordt door het 
Thermoflex systeem zelf en niet afhankelijk is 
van de ondergrond en de textuur ervan waarop 
het systeem wordt aangebracht” Hiermee is 
aangetoond dat de thermoflex bekledingen 

niet alleen geluid reducerend zijn bij aanleg maar 
ook zeker in verloop van tijd. Voor meer informatie 
raadpleeg de site van van Rijkswaterstaat. 

Wegdektype/-product Wegdeksoort Publicatie SRMI/SRMII tm

Thermoflex Asfalt/beton Vka.17.po10.17r037 - 5,2
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In onderstaande matrix worden een aantal 
mogelijkheden en hun levensduurverwachting 
van de Thermoflex-systemen voorgesteld:

6.  De langste levensduur

Systeem Ondergrond Bindmiddelverbruik in kg/m2 Afstrooimateriaal Begaanbaar uitharding Levensduur

Minimaal Maximaal

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

Thermoflex DAB/SMA 0/6 2,0 2,2 Natuurgesteente 2-3 mm** Etmaal Ca. 30 jaar

SMA 0/8 2,5 2,8 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Dag Ca. 30 jaar

SMA 0/11 2,8 3,0 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Dag Ca. 30 jaar

Thermoflex - RWB DAB/SMA 0/6 2,0 2,2 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Circa 4 uur Ca. 15 jaar

SMA 0/8 2,5 2,8 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Kort Ca. 15 jaar

SMA 0/11 2,8 3,0 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Kort Ca. 15 jaar

Thermoflex  - BG grip DAB 2,0 2,2 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Circa 2 uur Ca. 10 jaar

SMA 0/8 2,5 2,8 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Binnen 2 uur Ca. 10 jaar

SMA 0/11 2,8 3,0 Rode JFF Porfier 2 - 3 mm Binnen 2 uur Ca. 10 jaar

* Minimaal/maximaal verbruik afhankelijk van textuurdiepte en afmeting afstrooimateriaal
** Wij bieden u de keuze uit zeventig verschillende natuurlijke afstrooimaterialen aan. 
De verschillen bestaan uit kleur, korrelvorm, hardheid en PSV waarde. 
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Certificeringen

ISO 9001

Voor de volgende activiteiten:
- onderhoud en verbetering 
van verhardingen
- reparatiewerkzaamheden 
aan betonconstructies
- voegafdichtingstechnieken
- applicatie van emulsie-asfaltbeton

VCA**
versie 2008 / 5.1 
(VGM Checklist Aannemers)

Voor de volgende activiteiten:
- onderhoud en verbetering van alsmede 
vloeistofdicht maken van verhardingen
- reparatiewerkzaamheden aan 
betonconstructies
- voegafdichtingstechnieken
- applicatie van emulsie-asfaltbeton

SIKB 7700

- SIKB protocol 7704 (aanleg of 
herstel van een vloeistofdichte 
kunstharsgebonden beschermlaag)
- SIKB protocol 7711 (aanleg of herstel 
van een vloeistofdichte voegafdichting)

BRL 3201

Voor het toepassingsgebied:
- handmatig verwerken van mortels

BRL 9320

Productcertificaat voor het vervaardigen 
van bitumineus gebonden mengsels 
voor toepassing in verhardingslagen en 
bekledingsconstructies

BSB ASP-004

Duurzaam vormvast

- Erkend leerbedrijf BetonreparateurCE-markeringen
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Meer informatie

Possehl Aannemingsmaatschappij BV
Zeilmakerijweg 9, NL-4906 CW Oosterhout

+31 (0)162-456544  / info@possehl.nl
www.possehl.nl/thermoflex
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