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DecoMark® Instructies voor het aanbrengen

Deze handleiding is van toepassing voor DecoMark®, DecoMark® Easy en DecoMark® Bend & Shape.
ALGEMENE VEREISTEN
Oppervlak:
•

•

DecoMark® kan worden aangebracht op alle soorten bitumineuze maar
ook op niet-bitumineuze oppervlakken (bv. beton, klinkers en straatstenen). U dient eerst een elementair hechtmiddel, Primer, aan te brengen.
OPMERKING: op heel oude of zeer veel gebruikte bitumineuze oppervlakken moet ook een DecoMark® primer worden aangebracht.
DecoMark® kan worden aangebracht op oude thermoplastische markeringen. Zorg ervoor dat loszittend materiaal wordt afgeschraapt en verwijder ook al het vocht. Breng geen DecoMark® aan op markeringen die in
verf, in twee componenten of in gelijmde stroken zijn uitgevoerd.

•

Het oppervlak moet horizontaal zijn; er mag slechts een lichte helling
zijn.

•

Vóór het aanbrengen moet het oppervlak helemaal droog zijn! Verwijder
al het vocht op de aanbrengplaats door middel van een gasbrander.

•

Het oppervlak moet vrij zijn van vuil, stof, chemische stoffen en olieachtige substanties. Verwijder deze zaken door middel van een bezem, water
onder hogedruk of door te schuren.

Opslag en behandeling:
•

DecoMark® materiaal moet altijd droog worden gehouden – in de opslagruimte, tijdens het vervoer en op de plaats van het werk.

•

DecoMark® materiaal moet tussen 2°C en 32°C worden opgeslagen.

•

DecoMark® pakken moeten horizontaal worden opgeslagen; max. hoogte: 25 pakken.

•

DecoMark® materiaal moet uiterst voorzichtig worden behandeld bij
temperaturen onder 10°C, omdat het dan minder flexibel is.

•

”Snijden en plakken” is mogelijk met DecoMark®. Gebruik een mes om
het materiaal in te snijden en breek het voorzichtig langs de ingesneden
lijn. Bij warm weer kan een schaar worden gebruikt.

•

Het is raadzaam DecoMark® aan te brengen binnen 12 maanden vanaf de
fabricagedatum die op de verpakking staat vermeld.

Veiligheidsmaatregelen:

•

Draag beschermende kleding (leren laarzen / veiligheidsschoenen en een
beschermende broek tegen de warmte), terwijl u DecoMark® aanbrengt.
OPMERKING: draag geen synthetische kleding.

•

De persoon(en) die het aanbrengen uitvoert, moet, indien mogelijk, altijd
met de rug naar de wind staan, zodat de vlam van de gasbrander altijd van
het lichaam weg wordt gehouden.

AANBRENGEN

Toepassing op asfalt:

1. Maak de plaats grondig schoon door al het zand, vuil, chemische en olieachtige substanties te verwijderen.
2. Verwijder altijd het aanwezige vocht in het oppervlak met een gasbrander.
3. Plaats het DecoMark® materiaal op de ondergrond, met de bestrooide
kant naar boven. Zorg ervoor dat de individuele stukken juist zijn aangebracht; er mogen geen gaten tussen zijn.
3.a Alleen van toepassing voor het aanbrengen van DecoMark®
Easy: Het product bestaat uit een set van in de fabriek geassembleerde en voorgelijmde elementen van voorgevormd thermoplastisch
materiaal. Ga voorzichtig om met het materiaal. Licht een volledig
patroon (meestal 60 x 100 cm) nooit op door het slechts bij één klein
element of één uiteinde vast te nemen. Hou het patroon vast met
de grootste elementen die door het hele patroon lopen. Elk element
wordt op een kartonnen drager geleverd. Het verdient aanbeveling
om de elementen bij het neerleggen op hun drager te laten tot ze
zich in hun definitieve positie bevinden.
3.b Enkel van toepassing voor het aanbrengen van DecoMark®
Bend & Shape: Als het materiaal niet soepel genoeg is om bij omgevingstemperatuur te vervormen, moet het zachtjes opgewarmd worden met de gasbrander. Vervolgens buigen in de gewenste vorm.
4. Verwarm DecoMark® op een homogene wijze met een gasbrander op
propaangas die is uitgerust met een reduceerklep van ten minste 3 bar.
Verwarm het oppervlak langzaam en met regelmatige bewegingen op
10 tot 30 cm boven het materiaal (afhankelijk van het type gasbrander),
zodat de warmte gelijkmatig wordt verspreid. Het DecoMark® product
moet zolang worden verwarmd, tot al het materiaal vloeibaar is (ongeveer
200°C).

5. Er is voldoende warmte gebruikt, indien de volgende zaken duidelijk zijn
op alle delen van het materiaal:
•

Het materiaal is vloeibaar en begint te bubbelen (alsof het aan het koken
is).

•

De kleur van het materiaal is veranderd in een kleur die een beetje donkerder is.

•

De randen van het materiaal hebben zich gehecht/zitten vast aan het
wegoppervlak, De randen vallen iets naar beneden.

•

De individuele stukken zijn samengesmolten tot één markering.

6. Onvoldoende warmte gebruiken verhindert de goede hechting van het
DecoMark® product op het oppervlak en loopt uit op een mislukking. In
geval van oververhitting kan oppervlakkige verbranding van het materiaal voorkomen in de vorm van bruine vlekken, maar deze verkleuring
verdwijnt snel, als de markering aan het verkeer en het weer is blootgesteld. OPMERKING: Breng het materiaal langzaam “aan de kook” door de
brander een beetje hoger te houden en beweeg hem voortdurend. Als
het materiaal te intens is verwarmd, kunnen de organische pigmenten
een onomkeerbare kleurverandering veroorzaken. De bindlijm van DecoMark® Easy kan bij de plaatsing naar de oppervlakte komen.
7. Indien hoge initiële waarden van retroreflectie en/of slipresistentie worden
vereist, moet onmiddellijk na het aanbrengen een mengsel van glasparels
en antislipmateriaal worden aangebracht, terwijl het DecoMark® product
nog heet is. OPMERKING: indien voor het aanbrengen de speciaal ontworpen JETPACK® brander van DecoMark® wordt gebruikt, kan het voorbehandelde oppervlak zelf zorgen voor voldoende initiële retroreflectie
en antislipwaarden en dit in alle veiligheid (technische gegevens op aan
vraag).
8. DecoMark® koelt af en wordt hard binnen 5 tot 10 minuten na de eindaanbrenging, afhankelijk van de luchttemperatuur. Indien nodig kan de
afkoeltijd worden versneld door koud water te sproeien of het mengsel
op de markering aan te brengen.
9. Als DecoMark® is afgekoeld tot praktisch de omgevingstemperatuur,
moet u het correct aanbrengen controleren door met een mes of beitel
te proberen stukken van het materiaal van het oppervlak op te heffen.
Dit moet gebeuren aan de randen en door “V-vormige” snede in het materiaal te maken. Indien het materiaal kan worden opgeheven zonder spoor
van asfalt op de onderzijde is ofwel onvoldoende verwarmd - verwarm
DecoMark® opnieuw tot een perfecte hechting met het oppervlak is bereikt - ofwel is de extractie van het vocht nog niet helemaal gebeurd zoals
het hoort. Hef het DecoMark® materiaal op en begin opnieuw met het
aanbrengen vanaf punt 2.
OPMERKING: Verlaat het werk niet voor er een voldoende hechting is
gevormd. Pogingen om het materiaal op een later tijdstip opnieuw te verwarmen zullen geen succes hebben wegens het ingesloten vocht onder
het DecoMark® materiaal.

Toepassing op niet bitumineuze oppervlakken:

1. Voer stappen 1 en 2 uit, zoals is vermeld in Toepassing op asfalt.
2. Breng de elementaire primer aan op het oppervlak waarop de markering
moet worden aangebracht. Laat het elementaire materiaal zolang drogen
tot het niet meer plakt. Hoe poreuzer het oppervlak hoe meer primer nodig is. OPMERKING: versnel het droogproces niet door een gasbrander te
gebruiken, omdat de primer in deze fase brandbaar is.
3. Ga verder met stappen 3 tot en met 9, zoals is vermeld in Toepassing op
asfalt. OPMERKING: als u probeert het materiaal op te heffen om het correct aanbrengen te controleren, moet er zich materiaal van het oppervlak
op de onderzijde bevinden of, andere mogelijkheid, een gedeelte van het
DecoMark® materiaal moet nog op het wegdek kleven.
OPMERKING: Markeringen op een nieuwe cement of beton ondergrond kunnen hechtingsproblemen opleveren zelfs al wordt er een primer toegepast.
Door een betonsluier en/of chemische reacties van het beton of cement is
een optimale hechting niet altijd realiseerbaar, de totale opheffing van de
chemische reactie varieert van enkele weken tot soms zelfs een paar maanden na het aanbrengen van het beton of cement.
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