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De verbindingsweg tussen Heibloem en Panningen in de
gemeente Leudal bestaat uit 3 delen. Het eerste en het
laatste deel zijn al in een eerdere fase voorzien van een rode
afwerking op de fietspaden. Omdat het tussenliggende deel ,
de Staldijk, nog niet voorzien is van een rood fietsgedeelte,
wijkt het af van de rest van het traject.
Daarnaast heeft het autoverkeer de neiging om hier harder
te rijden, waarmee de verkeersveiligheid voor de fietsers in
het geding komt. Door de rode fietsstroken door te trekken,
wordt het verkeer attent gemaakt op fietsverkeer, hetgeen
een afremmende werking heeft. En dit zonder dat er
oncomfortabele maatregelen, zoals verkeersdrempels, nodig
zijn.










Het toegepaste Preco Cryl Reibeplastik 2K, een slijtvaste
coating, wordt normaal gesproken handmatig aangebracht.
De firma Van Rens BV heeft met enkele innovatieve
wijzigingen aan de bestaande 2 componenten machine, de
mogelijkheid gecreëerd om het materiaal in een breedte van
90cm aan te brengen. Omdat de zijkant nogal sterk wegzakt
is er echter gekozen om twee stroken van 45cm aan te
brengen.
Kortom door een goede samenwerking tussen Van Rens BV
en Triflex BV is een prima oplossing ontwikkeld !!

Project: Fietspad Staldijk
Plaats: Heibloem
Systeem: Preco Cryl Reibeplastik 2K; RAL 3009
Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Applicateur: Van Rens BV
Opgeleverd: Juni 2012
Oppervlak: 2x 1.550 m¹ in een breedte van 90cm
Bijzonderheden: Er is voor een continue breedte van 90cm
gekozen, waardoor het “van de weg” raken van fietser door
de weggezakte zijkant tot een minimum wordt beperkt. Ook
is het wegoppervlak optisch versmald, hetgeen de
verkeersremmende werking ten goede komt.
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Het resultaat is strak en duidelijk

Het materiaal wordt vanuit de containers in de

Vervolgens komt het terecht in een opvangbak die

machine gegoten

de streep van 45 cm trekt

Om de veiligheid van de wegwerkers te

Preco Cryl Reibeplastik 2K geeft een voldoende

De Staldijk na het aanbrengen van Preco Cryl

waarborgen is een gedeelte van de weg afgezet

stroef oppervlak om valpartijen te voorkomen

Reibeplastik 2K
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Elastisch
Uv-bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestendig tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Hoge dag zichtbaarheid
Koud appliceerbaar
Grove korrel met als resultaat een stroef oppervlak

