
Aannemer Applicateur

Als rijbaanscheidingsblokken losliggen 
of beschadigd zijn, kan dit gevaarlijke 
situaties voor het verkeer opleveren met 
ongelukken als gevolg. Dit moet te allen 
tijde voorkomen worden. Onderhoud aan 
wegen en de daarbij behorende elementen 
is dus noodzakelijk.
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PMMA

Als bitumineuze producten niet zijn toegestaan, dan is de keuze 
voor de PMMA producten van Triflex snel gemaakt. Uitstekende 
producten die ook goed te verwerken zijn in de wegen sector.

TRIFLEX ASPHALT REPRO

• Universele toepasbaar voor herstellen van kuilen, 
 bandensporen, herprofilering van asfaltoppervlakken etc.
• Hoge duurzaamheid
• Zeer slijtvast bij mechanische belasting
• Snel uithardend en belastbaar
• Flexibel instelbaar qua minerale vulstoffen
• Toepasbaar in verschillende laagdiktes
• Bestendig tegen alkalische stoffen
• Weersbestendig
• Licht flexibel
• Koud appliceerbaar
• Zeer goede hechting
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Vragen  of meer 
informatie?

We horen  het graag!

EEN KOUD
TOEPASBARE
GIETMORTEL

DIE JARENLANG
MEEGAAT

“HET VERLIJMEN VAN BETONBLOKKEN IS MET 
TRIFLEX ASPHALT REPRO EEN KOUD KUNSTJE.”

GEEN BITUMINEUZE PRODUCTEN

De provincie Utrecht stelde dat er geen bitumineuze producten 
gebruikt mochten worden. Wegenbouwbedrijf De Rooij moest 
daarom op zoek naar een andere oplossing en heeft er voor 
gekozen om de nieuwe betonblokken te verlijmen met Triflex 
Asphalt Repro.

DE IDEALE OPLOSSING

Triflex Asphalt Repro is een koud toepasbare gietmortel voor 
duurzame reparaties aan wegen, straten en industrieterreinen. 
Buitengewoon slijtvast en snel uithardend. Bovendien blijft het 
herstelde wegdek of vastgelijmde rijbaanscheidingsblokken 
jarenlang goed, waardoor nieuwe reparatiekosten en opont-
houd door wegwerkzaamheden worden voorkomen. De ideale 
oplossing dus voor het snel herstellen van de betonblokken.

NACHTWERK

Om onder andere de veiligheid van de weggebruikers te kunnen 
garanderen, zijn de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. 
Zo kon men doorwerken en werd de verkeersdoorstroming niet 
ernstig belemmerd.
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