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1 Doel en draagwijdte van de technische 

goedkeuring 

Deze technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling 

door een onafhankelijke goedkeuringsoperator aangeduid door 

de vzw BUtgb van het product of systeem voor een bepaalde 

beoogde toepassing. Het resultaat van deze beoordeling werd in 

deze goedkeuringstekst vastgelegd. In deze tekst wordt het 

product, of de in het systeem toegepaste producten, 

geïdentificeerd en worden de te verwachten productprestaties 

bepaald, gesteld dat het product (de producten) of het systeem 

(de systemen) verwerkt, gebruikt en wordt (worden) 

onderhouden zoals uiteengezet in deze goedkeuringstekst. 

De technische goedkeuring gaat gepaard met een regelmatige 

opvolging en een aanpassing aan de stand van de techniek 

wanneer deze wijzigingen pertinent zijn. Een driejaarlijkse revisie 

wordt opgelegd. 

De instandhouding van de technische goedkeuring vereist dat 

de fabrikant te allen tijde kan bewijzen dat hij al het nodige doet 

opdat de in de goedkeuring beschreven prestaties bereikt 

worden. De opvolging hiervan is essentieel voor het vertrouwen in 

de overeenkomstigheid met deze technische goedkeuring. Deze 

opvolging wordt toevertrouwd aan een door de BUtgb 

aangeduide certificatieoperator. 

Door middel van het doorlopend karakter van de controles en 

de statistische interpretatie van de controleresultaten bereikt de 

bijbehorende certificatie een hoog betrouwbaarheidsniveau. 

De goedkeuring, evenals de certificatie van de 

overeenstemming met de goedkeuring, staan los van individueel 

uitgevoerde werken. De aannemer en voorschrijver blijven 

onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van 

de uitvoering met de bepalingen van het bestek. 

2 Beschrijving 

Deze goedkeuring wordt toegekend voor de witte 3 

componenten koudplast TRIFLEX PRECO CRYL KALTPLASTIK 3K 

(component A= basishars, component B = basishars + versnellers, 

component C = katalysator: in vloeibare of vaste vorm (poeder)) 

en 2-componenten koudplast TRIFLEX PRECOCRYL KALTPLASTIK 2K 

(component A = basisharsen + versnellers, component B = 

katalysator: in vloeibare of vaste vorm (poeder)), beide voor 

extrusie of manuele aanbrenging. De goedkeuring is toegekend 

op basis van goedkeuringsleidraad G0028 "Koudplasten voor 

wegmarkeringen". 

De koudplast kan op de volgende dragers aangebracht worden 

- Klasse I : droog asfaltbeton 

- Klasse II: droog cementbeton na aanbrengen van een 

sneldrogende primer 
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De koudplast kan nabestrooid worden met nastrooiparels en/of 

stroefmakende middelen. 

3 Materialen 

3.1 Koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K 

De koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K is een 

tweecomponent product, met voorvermengde glasparels, 

zonder vluchtige organische solventen: 

- de A component (Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K) is 

vloeibaar. 

- de B component is vast of vloeibaar (zie punt 5.4): 

o Preco Cryl katalysator is vast en in poeder 

o Triflex katalysator vloeibaar: een suspensie in 

vloeibare vorm 

De premix glasparels voldoen aan de eisen van NBN EN 1424, 

NBN EN 1424/A1 en PTV 882. 

3.2 Koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K 

De koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K is een 

driecomponent product, met voorvermengde glasparels, zonder 

vluchtige organische solventen: 

- de A component (Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K 

Komp. A) is vloeibaar. 

- de B component (Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K 

Komp. B) bevat de versnellers en is vloeibaar 

- de C component is vast of vloeibaar (zie punt 5.4): 

o Preco Cryl katalysator is vast en in poeder 

o Triflex katalysator vloeibaar: een suspensie in 

vloeibare vorm 

De premix glasparels middelen voldoen aan de eisen van NBN 

EN 1424, NBN EN 1424/A1 en PTV 882. 

3.3 Nastrooiproducten: glasparels en stroefmakende 

middelen 

De nastrooistrooiproducten, glasparels en de stroefmakende 

middelen, moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 1423, NBN 

EN 1423/A1 en van de PTV 881. 

3.4 Primer 

De hechtingsprimer Folco Than Grund 1K is een ééncomponent 

polymeer. 

4 Vervaardiging en commercialisatie 

De componenten van de koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 

2K en 3K worden geproduceerd door Triflex GmbH & Co.KG, 

Karlstrasse 59, te 32423 Minden in Duitsland. 

De verkoop in België wordt uitgevoerd door Triflex, Diamantstraat 

10/301 te 2200 Herentals. 

5 Verwerking: aanbevelingen van de 

fabrikant (informatief) 

5.1 Algemeen 

Uitgebreidere productinformatie en veiligheidsgegevens worden 

gegeven op de documentatie van de fabrikant. 

5.2 Opslag van de materialen en houdbaarheid 

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 6 maanden houdbaar. 

Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, 

ook op de mengplaats. 

5.3 Kenmerken van het wegoppervlak vóór de werken 

De kenmerken van het wegoppervlak moeten voldoen aan de 

voorschriften van de goedkeuringsleidraad nr. G0028 

"Koudplasten voor wegmarkeringen" (zie G0028 artikel 5.1). 

Het wegoppervlak moet hechtend, droog, proper en vrij zijn van 

stof, van zachte en brokkelige deeltjes alsook van plantengroei 

en andere bezoedeling die het hechtingsvermogen van het 

markeringsproduct kunnen aantasten.  

In geval van aanbrengen op oppervlakken van cementbeton is 

een primer aanbevolen (zie punt 5.5). 

5.4 Menginstructies  

5.4.1 De koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K 

5.4.1.1 Handmatige verwerking van de koudplast Triflex Preco 

Cryl Kaltplastik 2K 

Kort voor het aanbrengen het product oproeren. Hierna circa 1 

tot 2% katalysator toevoegen. Het product met een langzaam 

lopend roerwerk minimaal 2 minuten mengen en daarna direct 

verwerken. 

Zomer- en winterinstelling 

MENGVERHOUDINGEN 

Zomer Winter  

18,00 kg 18,00 kg Component A: Basishars  

0,20 kg 0,40 kg Component B: katalysator 

18,20 kg 18,40 kg  

 

De zomerperiode is van 1 april tot 1 oktober. 

De winterperiode is van 1 oktober tot 1 april. 

De potlife (bij 20°C) bedraagt circa 10 minuten. 

5.4.1.2 Machinale verwerking van de koudplast Triflex Preco 

Cryl Kaltplastik 2K 

Kort voor het aanbrengen het product oproeren. Hierna 

Component A in het voorziene reservoir van de machine gieten. 

Component B wordt eveneens in het voorziene reservoir 

gegoten. De menging van beide componenten wordt in dit type 

toestellen automatisch geregeld. 

MENGVERHOUDINGEN 

bliklevering 

Inhoud kg handelsnaam 

40,00 Preco Cryl Kaltplastik 2K Component A 

0,60 Preco Cryl katalysator vloeibaar Component B, 

ca. 1,5% toevoegen 

40,60  

containerlevering 

Inhoud kg handelsnaam 

1350,0 Preco Cryl Kaltplastik 2K Component A 

20,0 Preco Cryl katalysator vloeibaar Component B, 

ca. 1,5% toevoegen 

1370,0  

 

De potlife (bij 20°C) bedraagt circa 10 minuten.
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5.4.2 De koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K 

5.4.2.1 Handmatige verwerking van de koudplast Triflex Preco 

Cryl Kaltplastik 3K 

Kort voor het aanbrengen de A en B component grondig 

oproeren. De verwerking van het materiaal gaat in principe in 2 

stappen: 

 Voormengen: Aan component A (witte verpakking) 

wordt met een langzaam lopend roerwerk circa 2 tot 

4% katalysator toegevoegd. Bij bliklevering wordt 

hiervoor standaard aanbevolen 2 zakjes van 0,7 kg 

katalysator per blik te gebruiken.  

 Applicatiemengen: Vervolgens worden de A en B 

component in een mengverhouding 1:1 (gewicht) 

nogmaals met een langzaam lopend roerwerk 

gemengd. Hierna wordt het materiaal aangebracht. 

 

MENGVERHOUDINGEN 

bliklevering 

Inhoud kg handelsnaam 

40,00 Preco Cryl Kaltplastik 3K Component A 

40,00 Preco Cryl Kaltplastik 3K Component B 

1,40 Preco Cryl katalysator 

81,40  

 

5.4.2.2 Machinale verwerking van de koudplast Triflex Preco 

Cryl Kaltplastik 3K 

Kort voor het aanbrengen de A en B component grondig 

oproeren. De verwerking van het materiaal gaat in principe in 2 

stappen: 

 Voormengen: Aan component A wordt 2 tot 4% 

katalysator toegevoegd. Bij bliklevering wordt hiervoor 

standaard aanbevolen 2 zakjes van 0,7 kg katalysator 

per blik te gebruiken. Bij levering in containers dient de 

juiste hoeveelheid vloeibare katalysator in de ketel van 

de machine met de A component toegevoegd te 

worden. 

 Applicatiemengen: Vervolgens worden de A en B 

component door de materiaalpompen van de 

daarvoor bestemde lijnmachine in een 

mengverhouding 1:1 (gewicht) naar de mengzone 

gepompt om gemengd te worden, waarna het 

materiaal wordt aangebracht. 

MENGVERHOUDINGEN 

bliklevering 

Inhoud kg handelsnaam 

40,00 Preco Cryl Kaltplastik 3K Component A 

40,00 Preco Cryl Kaltplastik 3K Component B 

1,40 Preco Cryl katalysator 

81,40  

containerlevering 

Inhoud kg handelsnaam 

1350,0 Preco Cryl Kaltplastik 3K Component A 

1350,0 Preco Cryl Kaltplastik 3K Component B 

40,0 Preco Cryl katalysator 

2740,0  

 

5.5 Toepassingsvoorwaarden  

De luchttemperatuur en de temperatuur van het wegdek 

moeten begrepen zijn tussen 5 en 35°C, de 

luchtvochtigheidsgraad moet lager zijn dan 75 %, het wegdek 

moet droog zijn. 

Ondergrondvoorbehandelingen: zie technische fiche van de 

fabrikant, in geval van aanbrengen op oppervlakken van 

cementbeton wordt geadviseerd vooraf het oppervlak te 

behandelen met Folco Than Grund L 1K, circa 0,2 kg/m² of Triflex 

Cryl Primer 276, circa 0,4 kg/m². 

5.6 Toepassingshoeveelheid 

Door de fabrikant aanbevolen nominale 

toepassinghoeveelheden: 

 markering met gesloten oppervlak: een laagdikte van 2 

mm tot 2,5 mm wat overeenkomt met een dosering van 

3,8 tot 4,75 kg/m² op een effen oppervlak. 

 Agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking 

van circa 60%: een laagdikte van 2,5 tot 3 mm, wat 

overeenkomt met een dosering van 2,85 tot 3,4 kg/m² 

op een effen oppervlak  

Voor het nastrooien beveelt de fabrikant aan om glasparels  na 

te strooien aan een dosering van ten minste 370 g/m². 

De toegepaste hoeveelheden zijn aan te passen aan het type 

en de stroefheid van drager. 

Nota: op basis van de goedkeuringsleiddraadG0025 kunnen 

gebruiksgeschiktheidscertificaten uitgereikt worden. De 

beschrijving van het systeem vermeldt de gedoseerde 

hoeveelheden en de klasse van het systeem die met deze 

dosering behaald werd.  

5.7 Gereedschap   

Preco Cryl Kaltplastic 2K of 3K kan, zowel in gesloten vorm als in 

agglomeraatvorm, worden aangebracht met een trekslof, door 

extrusie of handmatig. 

6 Proefresultaten 

In tabel 1 werden de proefresultaten opgenomen van de 

proeven die in het kader van deze goedkeuring, werden 

uitgevoerd in een extern laboratorium. Behalve indien anders 

vermeld, werden de proeven uitgevoerd volgens de 

goedkeuringsleidraad G0028 " Koudplasten voor 

wegmarkeringen ". 

Daarenboven toont de tabel de aanvaardingscriteria, van de 

G0028. 

De overeenkomstigheid met deze criteria wordt nagegaan bij de 

verscheidene controles in het kader van de goedkeuring. 

De resultaten van de laboratoriumproeven vloeien niet voort uit 

statistische interpretaties en zijn geen gegarandeerde waarden. 

Enkel de criteria van de goedkeuring zijn gegarandeerd. 
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Tabel 1 – Koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K en 3K 

Referentie leidraad 
G0028 

Karakteristieken 
Criteria van de goedkeuringsleidraad 

G0028 en toleranties 

Gemeten waarden 

2K 3K 

4.1 Prestatie-eisen 

4.1.1 Trichromatische coördinaten x, y Binnen de vierhoek gedefinieerd in tabel 
II van de leidraad 

Conform Conform 

 Drager klasse I 
x 
y 

 
- 
- 

 
0,322 
0,340 

 
0,321 
0,339 

 Luminantiefactor  

Drager klasse I :  

 
> 0,75 (LF5) 

 
0,81 (LF6) 

 
0?81 (LF6) 

4.1.2 Houdbaarheid / Stabiliteit bij opslag ≥3 9 9 

4.1.3 Stroefheid (PTV-waarden) Minimum 50 58 71 

4.1.4 Potlife (minuten) Informatief (door fabrikant bepaald) 10 minuten 10 minuten 

4.1.5 Fijnheid (Hegman eenheid) Informatief: niet van toepassing voor 
koudplasten met voormengparels 

/ / 

4.2 Duurzaamheidseisen 

4.2.1 Weerstand tegen vorst-dooicycly met 
onderdompeling in dooizouten 

Geen aftakeling van de film Conform 
a
 Conform 

a
 

4.2.2 Hechting (N/mm²) op een drager klasse 
II voor en na vorst-dooi cycli met 
onderdompeling in dooizouten  

 Zonder 
hechtingsprimer 

a
 

Met 
hechtingsprimer 

a
 

- Hechting voor de vorst-dooi cycli Informatief Gemiddelde 2,25 Gemiddeld 2,98 

 - Hechting na de vorst-dooi cycli ≥ 80% van de waarde van de hechting 
voor de vorst-dooi cycli 

Gem. 2,13 ≥ 1,8 Gem. 2,61 ≥ 2,28 

4.2.3 Weerstand tegen UV-straling   -  

 Chromatische coördinaten x, y 
Drager klasse I 
x 
y 

Luminantiefactor  : Drager 
klasse I  

Binnen de vierhoek gedefinieerd in tabel 
II van de leidraad 

 
 
 

   0,05 

Conform 
 

0,333 
0,350-0,351 

 

  = 0,03 
(0,78) 

Conform 
 

0,330 
0,347-0,348 

 

  = 0,04 
(0,77) 

4.3 Samenstellingseisen voor een koudplast aangebracht door extrusie of manueel aangebracht 

 Titaandioxidegehalte (%)  8 Conform Conform 

 Glasparelgehalte (%)  15 Conform Conform 

 Bindmiddelgehalte (%)  16 Conform Conform 

4.4 Identificatie-eisen  

 Volumemassa bij 25° C (kg/l) Gemeten waarde ± 0,1 1,92 1,90 

 Bindmiddelgehalte (%) Gemeten waarde ± 3 Technisch dossier Technisch dossier 

 Glasparelgehalte (%) Gemeten waarde ± 3 Technisch dossier Technisch dossier 

 Gehalte aan pigmenten en 
anorganische stoffen (%) 

Gemeten waarde ± 3 Technisch dossier Technisch dossier 

 Identificatie van het bindmiddel Overeenstemming absorptiebanden Technisch dossier Technisch dossier 

 Titaandioxydegehalte  Gemeten waarde ± 10% (relatieve) Technisch dossier Technisch dossier 

 Identificatie van het pigment en van de 
anorganische stoffen 

Overeenstemming absorptiebanden Technisch dossier Technisch dossier 

11 Bijkomende proeven: er werden geen bijkomende proeven uitgevoerd 

a
 De 2K werd getest zonder hechtingsprimer, de 3K werd getest na aanbrengen van een laag van 0,2 kg/m² primer Folco Than Grund L1K 
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7 Verpakking 

7.1 Type en gewicht van de verpakkingen 

7.1.1 Koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K 

Standaardverpakking van de A component (basishars) is in 

blikken van 18 kg of 40 kg, en in containers van 1350 kg. 

Katalysator zie punt 7.1.3.  

7.1.2 Koudplast Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K 

Standaardverpakkingen van A en B-componenten zijn blikken 

van 40,00 kg of containers van 1350 kg. 

7.1.3 Katalysator 

Poedervorm 

verpakking Inhoud kg handelsnaam 

zakje 0,10 Triflex katalysator 

zakje 0,20 Preco Cryl katalysator 

zakje 0,70 Preco Cryl katalysator 

Zak 10,00 Preco Cryl katalysator 

zak 25,00 Preco Cryl katalysator 

Vloeibaar: 

verpakking Inhoud kg handelsnaam 

blik 20,00 Triflex katalysator 

blik 25,00 Perkadox L-40 RPS 

7.2 Etikettering 

Het etiket moet in overeenkomst zijn met de 

goedkeuringsleidraad G0028 “Koudplasten voor wegmarkering”. 

Het etiket vermeldt in het bijzonder het fabricatienummer 

(partijnummer) en het ATG-nummer. 

In geval van klachten dient de klager het fabricatienummer en 

ATG-nummer te vermelden. 

8 Voorwaarden 

A. Uitsluitend het in de voorpagina als ATG-houder vermelde 

bedrijf en het bedrijf (de bedrijven) die het onderwerp van 

de goedkeuring commercialiseert (commercialiseren) 

mogen aanspraak maken op de toepassing van deze 

technische goedkeuring. 

B. Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op 

het product of systeem waarvan de handelsnaam op de 

voorpagina wordt vermeld. Houders van een technische 

goedkeuring mogen geen gebruik maken van de naam van 

de BUtgb, haar logo, het merk ATG, de goedkeuringstekst of 

het goedkeuringsnummer om aanspraak te maken op 

productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met 

de technische goedkeuring, en evenmin voor producten 

en/of systemen en/of eigenschappen of kenmerken die niet 

het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring. 

C. Informatie die door de goedkeuringshouder of zijn 

aangestelde en/of erkende installateurs, op welke wijze dan 

ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) 

gebruikers van het in de technische goedkeuring 

behandelde product of systeem (bv. bouwheren, 

aannemers, voorschrijvers, …), mag niet in tegenstrijd zijn 

met de inhoud van de goedkeuringstekst, noch met 

informatie waarnaar in de goedkeuringstekst verwezen 

wordt. 

D. Houders van een technische goedkeuring zijn steeds 

verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen 

en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en 

verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk 

bekend te maken aan de BUtgb vzw, en de door de BUtgb 

aangeduide certificatieoperator, zodat deze kan oordelen 

of de technische goedkeuring dient te worden aangepast. 

E. De auteursrechten behoren tot de BUtgb 
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, 

zie www.ueatc.com) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Richtlijn 89/106/EEG en lid is van de 

Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw aangeduide certificatie-

operatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem. 

Deze technische goedkeuring werd gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator 

COPRO, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "Lijnvormige wegelementen", verleend op 2 mei 

2011. 

Daarnaast bevestigde de certificatie operator COPRO, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met 

de ATG-houder een certificatie-overeenkomst ondertekend werd. 

Datum van deze uitgave: 8 augustus 2011 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het 

goedkeuringsproces 

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur Erik Barbé, directeur 

Deze technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband 

houdende relevante processen: 

 onderhouden worden, zodat minstens de prestatieniveaus bereikt worden zoals bepaald in deze goedkeuringstekst 

 doorlopend aan de controle door de certificatie-operator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie 

geldig blijft 

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de technische goedkeuring worden geschorst of ingetrokken 

en de goedkeuringstekst van de BUtgb website worden verwijderd. 

 

De geldigheid en laatste versie van deze goedkeuringstekst kan nagegaan worden door de BUtgb website (www.butgb.be) te 

consulteren of rechtstreeks contact op te nemen met het BUtgb secretariaat. 

 

 


