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1 Voorwerp (1)

Voorgevormde thermoplast met oppervlakteparels PREMARK onder de vorm van witte banden, gebruikt bij
wegmarkeringen.  De dikte is 2800 µm (+400/-300) op een drager met een effen oppervlak.

� De thermoplast mag op volgende dragers worden aangebracht:

- Klasse I : droog asfaltbeton
- Klasse II : droog cementbeton (na de applicatie van een sneldrogende hechtingsprimer).

� De thermoplast behoort tot klasse LF6 voor de luminantiefactor � (volgens NBN EN 1871 - § 4.2.1.1 –
Tabel 5).

� Toepassingstemperatuur:

- Het product dient verwarmd te worden tot een temperatuur tussen 190 °C en 200 °C (in functie van
de temperatuur van de drager).

- De temperatuur van de drager moet liggen boven 5 °C, zonder noemenswaardige schommelingen.
Indien de temperatuur lager is, moet de drager voorverwarmd worden.

De thermoplast PREMARK kan aangebracht worden met nastrooiparels en/of stroefmakende middelen.

In het geval van een betonnen ondergrond, een niet-geasfalteerde, een broze of een oude, versleten
bitumineuze ondergrond, is het aangewezen vooraf een hechtingslaag aan te brengen in een hoeveelheid
van 200 g/m² tot 300 g/m² (in functie van de porositeit van de drager).

De goedkeuring omvat enkel de producten en niet de uitvoering van de werken noch de kwaliteit van de
markeringen die met deze thermoplast aangebracht worden.

                                                     
(1) Deze goedkeuring is toegekend op basis van goedkeurings- en certificatieleidraad G0024 (2003) "Thermoplasten voor

wegmarkeringen " en van het addendum A (2004) aan de goedkeurings- en certificatieleidradenleidraden G0020 (2002),
G0023 (2002) en G0024 (2003).



PREMARK - ATG nr. 04/2605
blz. 2/6

2 Materialen

2.1 Thermoplast PREMARK

De thermoplast PREMARK is een voorgevormde thermoplast met oppervlakteparels, onder de vorm van
lijnen, onderbroken lijnen, voetgangersoversteekplaatsen, symbolen, …

Het bindmiddel is op basis van alkydharsen.

2.2 Nastrooiparels in glas en stroefmakende middelen

De glasparels en de stroefmakende middelen in het product voldoen aan de eisen van de goedkeurings- en
certificatieleidraad G0020 (2002) "Glasparels en stroefmakende middelen".

2.3 Primer

De sneldrogende hechtingsprimer is een acrylpolymeer.

3 Vervaardiging en commercialisatie

De thermoplast PREMARK wordt geproduceerd door LKF, Longelsevej 34 te DK - 5900 RUDKOBING te
Denemarken.

De commercialisatie in België wordt verzekerd door LKF Belgium, rue de Flostoy 15 te B - 5364 SCHALTIN.

4 Verwerking

4.1 Opslag van de materialen

De materialen worden op de bouwplaats opgeslagen zoals beschreven in paragraaf 6.3.

4.2 Kenmerken van het wegdekoppervlak vóór de werken

De kenmerken van het wegdekoppervlak moeten voldoen aan de voorschriften van de goedkeuringsleidraad
nr. G0024 (2003) "Thermoplasten voor wegmarkeringen" (zie 5.1).

Het wegdekoppervlak moet droog, proper en vrij van stof zijn.

4.3 Gebruiksaanwijzing van het product

� Toepassingsvoorwaarden

- Het product dient verwarmd te worden tot een temperatuur tussen 200 °C en 230 °C (in functie van
de temperatuur van de drager).

- De temperatuur van het wegdek moet liggen boven 5 °C en mag geen noemenswaardige
schommelingen vertonen. Indien de temperatuur lager is, moet het voorverwarmd worden. Het
wegdek moet droog zijn.

� Hechtingsprimer

Bij aanbrenging op een betonnen of een niet-geasfalteerd drager, is het gebruik van de hechtingslaag
verplicht.

� Toepassingshoeveelheid

NOTA     In afwachting van een goedkeuring voor wegmarkeringssystemen, is het type nastrooiparels en stroefmakende middelen en
de door de fabrikant aanbevolen dosering de volgende: glasparels van het type 100-600 in een hoeveelheid van 200 g/m² -
stroefmakende middelen van het type cristobaliet (verhouding glasparels – stroefmakende middelen 3:1) .
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� Gereedschap

De thermoplast wordt aangebracht door hem te verwarmen met behulp van een gasbrander.

5 Prestaties

De bijgevoegde tabel bevat de proefresultaten voor de goedkeuring, uitgevoerd in een extern laboratorium.
Behalve indien anders vermeld, werden de proeven uitgevoerd volgens de goedkeuringsleidraad G0024
"Thermoplasten voor wegmarkeringen".

Daarenboven toont de tabel de aanvaardingscriteria, opgelegd door de BUtgb.

Het naleven van deze criteria werd nagegaan tijdens 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 fabrikant en / of de goedkeuring worden gewaarborgd.

6 Verpakking

6.1 Aard en gewicht van de verpakking

Het product is verpakt in kartonnen dozen, in functie van de vorm (het gewicht is beperkt tot 20 kg per doos).

6.2 Markering

Het etiket moet in overeenkomst zijn met de goedkeuringsleidraad G0024 (2003) "Thermoplasten voor
wegmarkeringen" (zie §7).

Het etiket vermeldt in het bijzonder het fabricatienummer (lotnummer) en het ATG-nummer.

In geval van klachten moeten fabricatienummer en ATG-nummer vermeld worden.

6.3 Opslagvoorwaarden

Het product, vlak gestockeerd in zijn ongeschonden verpakking, in een droge ruimte, tussen 2 °C en 32 °C
en beschut tegen de zon, kan 12 maanden bewaard worden.
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Tabel 1 - Thermoplast PREMARK
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en proefresultaten van het laboratorium

Referentie in leidraad
G0024 Karakteristieken

Criteria van de
fabrikant

en toleranties 1)

Criteria van leidraad
G0024 en toleranties Gemeten waarden

4.1 Prestatie-eisen

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

van de leidraad

-

� Drager klasse I
- x
- y

-
-

0,324
0,342

(conform)

� Luminantiefactor �

- Drager klasse I
-

> 0,800 0,815 (LF6)

4.1.2 Verwekingspunt > 80 °C (Klasse SP2) 117 °C (klasse SP4)

4.1.3 Weerstand tegen alkaliën geen oppervlakkige
beschadiging

conform

4.1.4 Koudeweerstand - Min. 6 proefmonsters
conform bij 0 °C (klasse

CI1)

10 proefmonsters
conform (klasse CI1)

4.1.5 Stroefheid (SRT-waarden) - � 50 50

Na de proef van de weerstand tegen UV-straling

4.2.5 Trichromatische coördinaten x, y - Binnen de vierhoek
gedefinieerd in tabel II

van de leidraad

-

� Drager klasse I
- x
- y

-
-

0,331
0,349

(conform)

� Luminantiefactor �
- Drager klasse I - �� � 0,05 �� = 0,048

(� = 0,767)

4.3 Duurzaamheids-
eisen

4.3.1 Weerstand tegen vorst - dooi cyclussen
met onderdompeling in dooizouten -

geen aftakeling van de
film na 20 cycli conform

4.4 Samenstellings-
eisen

Titaandioxidegehalte (%) - � 10 10,40

Glasparelgehalte (%) - � 25 conform

Bindmiddelgehalte (%) - � 16 conform

4.5 Identificatie-
eisen
Thermoplast

Volumemassa bij 25° C (g/cc) 1,95 (+/- 0,05) ± 0,1 2,095

Glasparelgehalte (%) ± 3 technisch dossier

Bindmiddelgehalte (%) - ± 3 technisch dossier

Identificatie van het bindmiddel - Overeenstemming
absorptiebanden technisch dossier

Gehalte aan pigmenten en
anorganische stoffen (%) - ± 3 technisch dossier

Titaandioxidegehalte (% van het droge
extract) -

Identificatie van het pigment en van de
anorganische stoffen - Overeenstemming

absorptiebanden technisch dossier
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Tabel 1 (vervolg) - Thermoplast PREMARK
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en proefresultaten van het laboratorium

Referentie in leidraad
G0024 Karakteristieken

Criteria van de
fabrikant

en toleranties 1)

Criteria van leidraad
G0024 en

toleranties
Gemeten waarden

Hechtingsprimer

Volumemassa (g/cc) ± 0,06 0,841

Droog extract (%) ± 3 28,61

Infraroodspectrum Overeenstemming
absorptiebanden technisch dossier

11 Bijkomende
proeven

11.1 Hechting (2) (N/mm²) (met
hechtingslaag)

-

� Op drager klasse I -
- ongeschonden - informatief 2,85  (a) (b) (c)

- na UV-veroudering - informatief 2,33  (a) (b)

� Op drager klasse II -
- ongeschonden - informatief 1,93  (a) (b)

- na vorst-dooi-cycli - informatief 2,26  (a)

11.2 Krimping

Gewichtsverandering (%) informatief 0,036

11.3 Taber slijtage (slijpstenen H22) -

Gewichtsverlies (mg) - informatief 327,5
1) De criteria van de leidraad zijn toepasbaar op de identificatiekarakteristieken die niet gemeten werden bij de fabrikant of gemeten werden

op een andere manier.
2)      Hechtingsproeven : het type breuk wordt gepreciseerd door een letter tussen haakjes

(a) : breuk aan het raakvlak drager - verflaag.
(b) : breuk in de verflaag.

   (c) : breuk in de drager.
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GOEDKEURING MET CERTFICAAT

BESLISSING

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de
technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector
(Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991) ;

Gezien de door de firma LKF ingediende aanvraag (A/G 030202).

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep ‘LIJNVORMIGE
WEGELEMENTEN’ van de Technische Goedkeuringscommissie, uitgebracht
tijdens haar vergadering van 13/02/2004 op grond van het verslag van het
uitvoerend bureau ‘WEGMARKERINGSPRODUCTEN’ van de BUtgb.

Gelet op de door de fabrikant ondertekende overeenkomst waarbij hij zich
onderwerpt aan de controle op de naleving van de voorwaarden van deze
goedkeuring.

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de
thermoplast PREMARK (id. lijnvormige wegelementen , wegmarkeringen) van
de firma LKF, rekening houdend met de beschrijving hierboven.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 17/08/2004

Brussel, 19/08/2004

V. MERKEN
directeur-generaal


