Wegmarkeringen voor overheid en privé
Er kunnen verschillende soorten markeringen aangebracht worden zoals bv :
Eéncomponenten wegenverf ATG gekeurd

Tweecomponenten epoxy

Voor wegen, parkings, bedrijfsterrreinen, shoppingcentra,
sportvelden
In reflecterende en niet-reflecterende uitvoering
In alle RAL kleuren
Solvent of watergedragen ( milieuvriendelijk)

Ontworpen om goede hechting te bekomen op gladde
ondergronden, bv gepolierde beton
Enkel voor binnentoepassingen
Chemisch bestendig
Droogtijd van 24 uren

Thermoplastische markeringen

2 K koud plastisch of antislip markering

Ontworpen voor intensief gebruik
Duurzamer dan éencomponenten wegenverf
Wordt gegoten op een dikte van 1,5 mm tot 3 mm
Voorgevormde thermoplasten zijn mogelijk: cijfers, letters,
symbolen, logos

Specifiek voor wandel- en fietspaden, fietsstrooksuggesties,
overgangen
of volle vlakken.
Meest duurzame methode
2 K koud plastisch kan verkregen worden in anti slip en
gladde afwerking.

Tweecomponenten Poly Urethaan ( PU)

Tijdelijke markering

Goede hechting op gladde ondergrond
UV bestendig: voor buiten toepasbaar
Droogtijd van 24 uren

Wordt bv gebruikt voor / wegomlegging of verandering van
verkeerssituatie)
Watergedragen / Milieuvriendelijke uitvoering
Houdbaarheid van deze markering: +/- 1 maand
Kan gemakkelijk verwijderd worden
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Verwijderen van markeringen
Deze kunnen verwijderd worden op asfalt, beton en gepolierde beton.
Keuze voor methode wordt bepaald door de plaats, ondergrond en het produkt dat moet verwijderd
worden.

Dit zijn de methodes:
Zandstralen
Frezen
Chemisch etsen
Afbijtmiddel (Decapant)
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Signalisatie
Wij bieden een enorm uitgebreid gamma aan voor signalisatie.
Gelieve op onze website www.almaroma.be meer informatie te vinden voor
volgende onderdelen:
Verkeersborden
Snelheidsremmers
Berlijnse kussens
Park-its
Paaltjes
Verkeersspiegels
Beugels
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Spuiten van muren in parkeergarages en
bedrijfsterreinen
Regelmatig onderhoud van de muren van parkeergarages en bedrijfsterreinen zorgt voor
een extra uitstraling en maakt deze zichtbaarder.
Mensen komen liever op plaatsen waar het verzorgd en netjes bij ligt.
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Herstellingswerken asfalt, beton en klinkers
Herstellingswerken van asfalt
Deze werken kunnen we onderverdelen in 2 categorieen:
1° Herstellen van naden en putten met warm gietasfalt of bitumineuze massa
2° Zwaar beschadigde stroken die volledig uitgegraven moeten worden en opnieuw geasfalteerd
moeten worden.
Wij voeren enkel plaatselijke herstellingen uit.
Volledig aanleggen van terreinen in asfalt behoort niet tot onze mogelijkheden.

Herstellingswerken van beton en klinkers
Voor beton en klinkers voeren we enkel plaatselijke herstellingen uit.
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Reinigen van openbare wegen, parkeer- en
bedrijfsterreinen

Privé, bedrijfs- en parkeerterreinen kunnen we éénmalig of meerdere keren per jaar reinigen.
Met deze borstelmachine kunnen we ons steentje bijdragen tot een proper straatbeeld
Vooraleer wij markeringswerken uitvoeren, kunnen wij de terreinen vrij maken van vuil en
losliggende deeltjes.
De meerwaarde spreekt voor zich: een terrein, vrij van stof en vuil zal een betere hechting en
langere levensduur van de markeringen tot gevolg hebben.
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Sneeuw- en ijsvrij maken van openbare wegen en
privéterreinen.

Voor preventie in de winter kan u op onze strooidiensten rekenen.
We hebben een uitgebreid machinepark ter beschikking dat wegen en privéterreinen
sneeuw- en ijsvrij maakt.
We kunnen dit enkel regionaal aanbieden in tegenstelling tot onze andere activiteiten.
Verder kunnen we kleine strooiwagentjes aanbieden, voor het vrijmaken van fiets- en wandelpaden.
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LED MARKERINGEN
Is verkrijgbaar in verschillende kleuren, kan ook perfect gecombineerd worden: 1 led tot vier
kleuren
Wordt op een recht stuk geplaatst om de 30 m, bij bochten om de 20 m.
Verlicht een rechte baan van 1 tot 1.4 km.
Wordt geleverd met 2 jaar garantie ( Europese bepalingen )
Levensduur batterij +/- 5 jaar.
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