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Thermoplast

2 Voor- en nabehandeling

Voor- en nabehandeling

Borstelen/blazen Standaard voorbehandeling bij buitenbelijningen

Frezen
Opruwen beton Maakt het beton ruwer voor een betere hechting

Kogelstralen
Opruwen polybeton/effen beton

Metalen kogels worden weerkaatst op de effen ondergrond waar-
door er een ruwere ondergrond ontstaat. Stofvrije behandeling

Waterstralen
Verwijderen van oude belijning op 
oneffen ondergrond

Bij grote hoeveelheden oude buitenbelijningen

Zandstralen
Verwijderen van oude belijning op 
oneffen ondergrond

Voor kleinere hoeveelheden oude belijning

Voorbehandeling

Vernis Extra transparante beschermingslaag

Transparante UV-topcoat Extra transparante, extreem slijtvaste beschermingslaag

Remo-Clean Een hoog geconcentreerde snelreiniger voor elk type belijning

Nabehandeling
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Wegenverf
Wegenverf is een plastische verf type A op solventbasis 

die uitsluitend gebruikt wordt voor buitenbelijning. De verf 
hecht zeer goed op asfalt maar kan ook gebruikt worden 

op beton of betonklinkers. 

Wegenverf is een zeer budgetvriendelijke oplossing voor 
buitenbelijningsprojecten. Het feit dat hij niet te slijtvast is, 
maakt hem ideaal voor tijdelijke belijningen - bijvoorbeeld 

tijdens werken - en belijningen die jaarlijks herdaan  
moeten worden.

Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie

Aantal componenten 1

Minimale temperatuur + 5°C

Droogtijd 20min - 2u

Geurhinder Matig

Slijtvastheid Laag

Reinigbaar Matig

Prijsklasse €

Toepassingen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Zebrapaden

  Parkeerplaatsen

  Stockageplaatsen

  Laad- en loszones

  Symbolen, picto- 
      grammen, karakters

  Verkeersplan
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Epoxy
Zowel binnen- als buitenbelijningen kunnen uitgevoerd  
worden in epoxy. Onze 2-componenten epoxy hecht buiten 
het best op asfalt, beton en betonklinkers. Bij die laatste 2 
wordt de epoxy aangebracht op een hechtende primer voor 
een betere hechting. 

Mits de nodige voorbehandeling – kogelstralen of frezen en 
het aanbrengen van een primer – kunnen we tot 2 jaar  
garantie geven op de hechting. De epoxy wordt afgewerkt 
met een vernis en gaat, gemiddeld gezien, 2 tot 3 keer langer 
mee dan de gewone 1-component wegenverf.

Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie

Aantal componenten 2

Minimale temperatuur + 5°C

Droogtijd
2u - stofdroog
4u - belastbaar

72u - 100% hard

Geurhinder Matig

Slijtvastheid Gemiddeld

Reinigbaar Matig

Prijsklasse €€

Toepassingen

  Verkeersplan

  Kademarkeringen

  Parkeerplaatsen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Symbolen, picto- 
      grammen, karakters

  Zebrapaden

  Laad- en loszones
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PU
Onze 2-component polyurethaanverf op solventbasis is 

enkel geschikt voor binnenbelijningen. Mits de nodige 
voorbehandeling – kogelstralen of frezen en het  

aanbrengen van een primer – kunnen we tot 2 jaar  
garantie geven op de hechting.

Dankzij zijn natuurlijke gladde finish, oogt hij strak en 
glanzend en is hij eenvoudig te onderhouden. De PU-verf 

kan ook geplaatst worden met een anti-slip-afwerking. 
Deze PU-verf is de meest gekozen optie voor binnen- 

belijningen en gaat, gemiddeld gezien, 3 tot 5 keer langer 
mee dan de klassieke 1-component wegenverf.

Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie

Aantal componenten 2

Minimale temperatuur + 5°C

Droogtijd
2u - stofdroog
6u - belastbaar

48u - 100% hard

Geurhinder Matig

Slijtvastheid Hoog

Reinigbaar Eenvoudig

Prijsklasse €€€

Toepassingen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Zebrapaden

  Kademarkeringen

  Stockageplaatsen

  Verkeersplan

  Symbolen, picto- 
      grammen, karakters
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Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip
Extreem

Aantal componenten 2

Minimale temperatuur + 5°C

Droogtijd 10 - 30min

Geurhinder Ja

Slijtvastheid Zeer hoog

Reinigbaar Matig

Prijsklasse €€€€

Toepassingen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Fietspaden

  Zebrapaden

  Kademarkeringen

  Stockageplaatsen

  Verkeersplan

  Parkeerplaatsen

Rollplast
Rollplast is een vaak gekozen verftype voor zones waar 
veel zwaar verkeer passeert. Deze verf wordt zowel  
binnen (20%) als buiten (80%) gebruikt en is zeer slijtvast, 
droogt zeer snel en biedt extra grip door zijn ruwe  
afwerking. 

De koudplast hecht op tal van ondergronden zoals asfalt, 
beton, betonklinkers, traanplaten … en wordt waar nodig 
voorafgegaan door een hechtende primer. De rollplast 
gaat, gemiddeld gezien, 6 - 8x langer mee dan de gekende 
1-component wegenverf.
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Thermoplast
Thermoplast is een unieke manier van belijning waarbij 
voorgevormde thermoplast of korrels verwarmd worden  

en smelten, om zo de juiste vorm en de maximale  
hechting te bekomen. 

Thermoplast wordt enkel buiten gebruikt op beton of asfalt, 
na een hechtende primer en een reiniging van uw onder-

grond met stalen borstels. Dit verftype is zeer slijtvast, 
droogt zeer snel en heeft als extra voordeel dat hij reflec-

teert in het donker. Thermoplast gaat gemiddeld 6 - 8x 
langer mee dan de traditionele 1-component wegenverf.

Toepassingen

  Verkeersplan

  Stockageplaatsen

  Kademarkeringen

  Parkeerplaatsen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Zebrapaden

  Laad- en loszones

Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip
Matig

Aantal componenten 2

Minimale temperatuur + 5°C

Droogtijd 10 - 30min

Geurhinder Matig

Slijtvastheid Zeer hoog

Reinigbaar Matig

Prijsklasse €€€ (wit) / €€€€ (kleur)
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Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie

Aantal componenten 1

Minimale temperatuur - 28°C

Droogtijd Instant

Geurhinder Nee

Slijtvastheid Extreem hoog

Reinigbaar Zeer eenvoudig

Prijsklasse €€€€€

UV
Een nieuwe belijning met de snelheid van het licht. Dit  
gepatenteerde belijningsysteem is de enige dekkende  
belijning die met behulp van UV-belichting onmiddellijk  
uithardt. Het behandelde oppervlak is een paar minuten na 
plaatsing weer volledig belastbaar, zowel mechanisch als 
chemisch. 

De UV-belijning kan aangebracht worden bij temperaturen tot 
-28°C en is volledig geurloos. Dé oplossing voor voedings- 
en farmaceutische bedrijven, waar geurhinder  
onaanvaardbaar is. Daarnaast is UV-belijning enerzijds de 
oplossing voor belijningen in koel- en vriescellen en  
anderzijds voor continu draaiende bedrijven.

Toepassingen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Fietspaden

  Zebrapaden

  Kademarkeringen

  Stockageplaatsen

  Verkeersplan
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Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie

Aantal componenten 2

Minimale temperatuur + 5°C

Droogtijd 2 - 6u

Geurhinder Matig

Slijtvastheid Zeer hoog

Reinigbaar Zeer eenvoudig

Prijsklasse €€€€

Hybride
Onze hybride belijning is het kleine broertje van 
UV-belijning dat bestaat uit een 2K-PU verf die  

sneller uitdroogt dan de klassieke PU verf,  
met minimale geurhinder. 

Een droogtijd van slechts 2u volstaat. Hier  
bovenop komt een transparante uv topcoating die u 

alle voordelen van uv-belijning biedt:  
onmiddellijk droog, belastbaar, 

anti-statisch en slijtvast!

Toepassingen

  Verkeersplan

  Stockageplaatsen

  Kademarkeringen

  Parkeerplaatsen

  Arceringen

  Wandelpaden

  Zebrapaden

  Laad- en loszones

9



Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip

Minimale temperatuur - 25°C

Geurhinder Nee

Slijtvastheid Extreem hoog

Reinigbaar Extreem eenvoudig

Prijsklasse €€€€€

GOBO projector
Deze krachtige projectoren maken het mogelijk om  
arceringen, zebrapaden, pictogrammen of korte bood- 
schappen te projecteren op uw ondergrond. De projectoren 
kunnen aangestuurd worden door verschillende sensoren.

Dit product is de oplossing voor ondergronden waar  
bestaande belijning niet hecht, niet zichtbaar is of  
continu verslijt. Daarnaast trek je met de projecties de  
aandacht op kritieke plaatsen. 

Toepassingen

  Arceringen

  Zebrapaden

  Kademarkeringen

  Gepersonaliseerde
      boodschappen

  Symbolen en picto- 
      grammen
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Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip

Minimale temperatuur - 25°C

Geurhinder Nee

Slijtvastheid Extreem hoog

Reinigbaar Extreem eenvoudig

Prijsklasse €€€€€

Toepassingen

  Stockageplaatsen

  Wandelpaden

  Laad- en loszones

  Zone-afbakening

Laserline
De laserline is een eenvoudig te implementeren, plug&play, 

industrieel lasersysteem. Het biedt een oplossing voor werk-
plaatsen die onbereikbaar of ongeschikt zijn voor de  

traditionele belijningsverf of -tape. Denk maar aan  
(chemisch) bevuilde oppervlakten of koude zones.  

De laserline projecteert moeiteloos op elk oppervlak, ook 
bovenop (passerende) voertuigen of materiaal. 

 
De laserline is beschikbaar in de kleuren rood, groen en 

blauw en is ideaal om wandelpaden, laad- en loszones, zone 
afbakeningen ... aan te geven. De standaardverhouding 

 van de projectie is 1:2 (1m hoogte = 2m projectie) maar kan 
op maat aangepast worden.
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Overzicht
Wegenverf Epoxy PU Rollplast Thermoplast

Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie In optie In optie
Extreem Matig

Aantal componenten 1 2 2 2 1

Minimale temperatuur + 5°C + 5°C + 5°C + 5°C + 5°C

Droogtijd 20min - 2u
2u - stofdroog
4u - belastbaar

72u - 100% hard

2u - stofdroog
6u - belastbaar

48u - 100% hard
10 - 30min 10 - 30min

Geurhinder Matig Matig Matig Ja Matig

Slijtvastheid Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Zeer hoog

Reinigbaar Matig Matig Eenvoudig Matig Matig

Prijsklasse € €€ €€€ €€€€ €€€ (wit)
€€€€ (kleur)

Hybride UV GOBO Laserline

Buitengebruik

Binnengebruik

Anti-Slip In optie In optie

Aantal componenten 2 1 / /

Minimale temperatuur + 5°C - 28°C - 25°C - 25°C

Droogtijd 2 - 6u Instant / /

Geurhinder Matig Nee Nee Nee

Slijtvastheid Zeer  
hoog

Extreem  
hoog

Extreem 
hoog

Extreem 
hoog

Reinigbaar Zeer  
eenvoudig

Zeer  
eenvoudig

Extreem 
eenvoudig

Extreem 
eenvoudig

Prijsklasse €€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€

www.remotec-nl.euwww.remotec.be

www.lsifr.com
advisign@pt.lu

www.actualsign.be

FRANCE sarl
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