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uitvoeren.Voorts is het niet langer nodig
om een coating aan te brengen die de
put bestand maakt tegen biogene zwavelzuuraantastingen. Terwijl de kwaliteit van het beton zonder beschermende coating aangetast wordt door fecaliën, gebeurt dit bij z’n broertje in kunststof niet. Dit maakt de vloeistofdichte
Tegra-put meteen ook een pak voordeliger.

Een laatste voordeel is dat het stroomprofiel bij de Tegra-put, in tegenstelling
tot klassieke betonputten, tot de volle
hoogte van de buis uitgewerkt is. Dit
maakt dat er een betere doorstroming is
en dat het vuil veel minder kans heeft om
zich op te stapelen en te blijven liggen.
De Tegra-toezichtput kreeg in februari
het Benor-keurmerk. Dit moet ervoor
zorgen dat ook andere aannemers sneller
zullen kiezen voor de nieuwere en flexi-

belere kunststoftoepassing. Carpentier
Wegenbouw vindt het alvast een goed
idee om de Tegra-putten in de toekomst
meer te gaan gebruiken. “Hadden we in
de Sleutelstraat met betonputten moeten
werken, dan hadden we ongetwijfeld met
veel miserie gezeten. Met de Tegra-putten
was het probleem meteen opgelost.
Vooral voor stedelijke rioleringen lijkt me
dit dus een bijzonder waardevolle ontwikkeling”, besluit Vandenberghe.

KOUDASFALT EN PILAARBESCHERMING VAN ALKOBEL

Betonwaren
Legioblock®
Flexibel bouwsysteem met
Legio® mogelijkheden
• Snelle opbouw
• Eenvoudig te verplaatsen en uit
te breiden
• Geluids- en brandwerend

Nu de winter zo goed als voorbij is, worden putten in de weg door vorstschade
zichtbaar. Het koudasfalt van Alkobel werd door het agentschap Wegen & Verkeer verkozen tot het beste product om deze putten snel en efficiënt te herstellen. De pilaarbescherming onderscheidt zich door aan betaalbare prijzen een gepersonaliseerde oplossing te bieden die zichzelf ook nog kan terugverdienen. Alkobel verdeelt deze pilaarbescherming exclusief voor België.

Opslagboxen

Voorlopige of definitieve herstelling
Het koudasfalt van Alkobel kan je gebruiken voor een voorlopige herstelling van
putten in de weg (foto). De herstelling zal dan twee tot drie jaar standhouden.
Een definitieve herstelling is mogelijk met een emulsiespray en instaband. Een
ander voordeel van dit koudasfalt is dat de weg meteen kan opengesteld worden
voor het verkeer.
Het koudasfalt is gemakkelijk in gebruik, er moet geen water of zand toegevoegd
worden en het is te gebruiken in alle in een temperatuur van – 20 tot + 45° C. Het
asfalt werd ook uitvoerig getest door afdeling Wegenbouwkunde en het voldoet
ruim aan de kwaliteitseisen die gesteld worden in het Standaardbestek versie
2.2.

Parkeergarages
De SIPCP-pilaarbescherming is ideaal voor parkeergarages. De pilaarbescherming kan snel geplaatst worden en absorbeert de volledige impact bij een aanrijding. Gedaan ook met zwarte strepen en krassen op de muren. De bescherming kan volledig op gepersonaliseerd worden en wordt vervaardigd uit gerecycleerde materialen. Ze is ook brandveilig en rotbestendig.
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