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PlastiRoute® – Koudplast voor intensief verkeer
PlastiRoute® is de productlijn van Geveko met 2- en 3-component koudplasten. De producten werden
ontwikkeld voor zones met intensief verkeer waar een zeer goede zichtbaarheid belangrijk is.

Diverse systemen
De PlastiRoute® producten behoren tot 4 categorieën: PlastiRoute® FP (Fine Plastic), PlastiRoute® RP
(Rough Plastic), PlastiRoute® RollPlast/RollGrip en
PlastiRoute® CSP (Cold Spray Plastic). Alle producten kunnen manueel worden aangebracht, maar CSP
en FP worden meestal machinaal verwerkt. 3-component systemen genieten vaak de voorkeur van de
machineontwerpers, terwijl alle PlastiRoute® producten ook als 2-component oplossingen bestaan.

Gebruiksklaar
PlastiRoute® systemen hebben de specifieke
eigenschappen van koudhardende materialen en
onderscheiden zich ook door hun hoge duurzaamheid, grote slijtvastheid en beperkte vervuiling.
Voor een consistente productkwaliteit
tijdens het hele jaar zijn er PlastiRoute®
koudplasten voor normale temperaturen
of verschillende types voor winter en
zomer.

SpotLine® is een standaard Type II
agglomeraatmarkering, een combinatie van
PlastiRoute® Fine Plastic, fijne
strooiparels en een
geavanceerde
aanbrengtechniek.

Aanbrengtechnieken
De producten worden manueel aangebracht
met traditioneel gereedschap zoals truweel,
schraapmes, mal of roller en niet-elektrische, met de hand aangedreven machines.
Met machinaal aangebrachte PlastiRoute®
koudplasten kunnen zeer diverse patronen
en lijnen als wegmarkering worden
gevormd.

InjectLine® zijn koudplasten om voordelig lijnen te spuiten. Een mengsel van
grote glasparels en ruwe antislipaggregaten wordt aan de PlastiRoute® CSP
spuitstraal toegevoegd. Er ontstaat dan
een dikkelaagmarkering met reliëf die
onmiddellijk met fijne parels wordt
bestrooid. De dikkelaagmarkering heeft
opmerkelijke eigenschappen inzake
grip, nachtzichtbaarheid bij regen en
slijtvastheid. Toch kan snel in een
continue spuitproces worden gewerkt.

Onze PlastiRoute®hot climate = hc
is een verdere uitbreiding
van ons productassortiment.
De PlastiRoute®hot climate = hc
levert bijzonder goede
resultaten op in extreme
klimaatomstandigheden.
Verkrijgbaar in diverse materiaalklassen, afhankelijk van de
aanbrengtechniek.
De producten PlastiRoute®
FPhc of PlastiRoute® FPhc
SpotLine® en PlastiRoute®
KSPhc bieden alle hierboven
beschreven voordelen en
nemen bovendien zeer weinig
vuil op.

Kleurenpalet
Verkrijgbaar in de standaard verkeerskleuren. Op verzoek
ook in andere kleuren verkrijgbaar.
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Kwaliteit met certificaat
PLASTIROUTE is al vele jaren in het bezit van het
ISO 9001 kwaliteitslabel. Dit is uw beste garantie
op een hoge graad van transparantie en traceerbaarheid van alle processen die de kwaliteit
beïnvloeden.
Bovendien worden al onze gecertificeerde
producten jaarlijks aan externe kwaliteitsaudits
onderworpen.
PLASTIROUTE hanteert al 30 jaar een proces
van continue ontwikkeling van onze gecertificeerde
wegmarkeringsmaterialen. Zo voldoen wij tijdig
aan alle vereisten inzake kwaliteit, prestaties,
gebruiksvriendelijkheid, veiligheid.
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