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Bitufor®

Mesh Track® / Bitufor ®

garandeert u duurzaamheid!

Kiest u voor duurzame renovatie met jarenlang
wegcomfort voor de weggebruiker?

- Reductie in asfalt overlagingsdikte r esulterend in minder zetting

- Gescheiden afvoer van materialen bij opbr eken wegconstructie

(geen extra stortkosten)

- T egengaan van scheurvorming

- Invester en in een duurzame oplossing

Kiest u voor een betrouwbare uitvoering met weinig
beperkingen?

- Dir ect aan te br engen op gefr eesd oppervlak

- Uitvoering door ervar en verlegploeg voor Mesh T rack ® / Bitufor ®

/ hoge dagpr oducties

- Korte wegafsluiting Mesh T rack ® / Bitufor ® snel overrijdbaar

voor bestemmings- en werkverkeer

- Invester en in een duurzame oplossing
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Professionals over
Mesh Track® / Bitufor®

“Mesh Track® / Bitufor® laat je toe
om ook met een beperkt budget
een weg gedurende minimaal20 jaar
in optimale staat te houden.”

Probleem
Onze betonnen taxiwegen bevonden zich in enorm slechte staat.
We werden namelijk geconfronteerd met lange scheuren in de platen
en grote afbrokkelingen aan de voegen. We hadden op dat ogenblik
echter onvoldoende budget om deze wegen volledig te vernieuwen.

Oplossing
Het vliegverkeer waarmee wij te maken krijgen (op de luchthaven) valt
niet te vergelijken met het dagdagelijkse wegverkeer. Om deze enorm
zware lasten op te vangen dienden we op zoek te gaan naar een
erg degelijke en duurzame wapening. Mesh Track® / Bitufor® was
voor ons de enige wapening die hierop een antwoord kon bieden.

Resultaat
Ondertussen zijn er reeds 7 verschillende taxiwegen gerenoveerd met
behulp van Mesh Track® / Bitufor®. Over een periode van 8 jaar hebben
we enkel positieve ervaringen gehad met Mesh Track® / Bitufor®, dus
waarom nog veranderen?

Waarom duren die werken zo
lang? Waarom telkens opnieuw

de weg openbreken?

Jaarlijks zorgen talrijke wegwerkzaamheden voor grote frustraties in het
verkeer. Het lijkt bijna onmogelijk geworden om nog zonder opstopping
of omleiding op je bestemming te geraken. Bovendien grijpen we
alsmaar sneller naar onze wagen waardoor onze wegen steeds meer
belast worden. Een probleem waarover volgende personen uitgebreid
kunnen meepraten/ dit baart ongetwijfeld kopzorgen voor u als

- Wegbeheerder,
- Adviseur van verhardingsconstructies

Een comfortabel en veilig wegennet garanderen is voor hen
de laatste jaren een ware uitdaging geworden. Wij zochten
hen op.

Pierre Biesemans
Diensthoofd

onderhoud verhardingen
The Brussels Airport Company
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Probleem
Onze gemeente is voornamelijk gelegen in poldergebied. In dit soort
gebieden is veel turf aanwezig, wat niet echt bevorderlijk voor de draag-
structuur van onze wegen (i.v.m. zand- en leemgronden). Deze smalle
wegen die langs verschillende waterlopen slingeren hadden daardoor vaak
te kampen met afschuivingen aan de zijkanten. Het drukke landbouwverkeer
zorgde daarnaast ook voor het ontstaan van duidelijke spoorvormingen...

Oplossing
Bij de keuze van de wapening werd vooral rekening gehouden met het
draagvermogen van het product. Mesh Track® / Bitufor® zorgt ervoor dat
de draagkracht zo ruim mogelijk verdeeld wordt over het wegdek, zodat er
minder sprake is van puntbelasting.

Resultaat
De staat van onze landbouwwegen is dankzij Mesh Track® / Bitufor®

enorm verbeterd. Wij hebben nu reeds meer dan 20 jaar ervaring met dit
product voor zowel beton- als asfaltrenovatie. Het begon in 1987 als een
proefproject maar we werden al vlug overtuigd door de positieve resultaten.
Tientallen andere projecten volgden elkaar dan in snel tempo op.

Probleem
De betonnen autosnelweg A59 kampte, over een afstand van 10 km,
met ernstige schade door zowel langs- als dwarsscheuren in de rechter-
rijstrook. Op verschillende plaatsen konden we ook voegbreedtes en
oneffenheden tot 35 mm constateren wat duidelijk wees op horizontale
verplaatsingen. Deze probleemsituaties waren voornamelijk te wijten aan
overbelasting. Dit is niet verwonderlijk als je weet dat de A59 per dag
gemiddeld zo’n 24.000 voertuigen te verwerken krijgt per rijrichting,
waarvan 15% zwaar vrachtverkeer. We verwachten bovendien dat dit
aandeel enkel zal toenemen in de toekomst. (tot 20%/DAS Breda)

Oplossing
Al deze problemen samen zorgden voor een steeds onveiligere
verkeerssituatie. De noodzaak om dit wegdek te renoveren was dus
groot. Na een uitvoerig marktonderzoek is er beslist om te kiezen
voor de efficiënte herstelmethode Mesh Track® / Bitufor®. Een groot
aantal alternatieven vielen hierbij door de mand omdat deze niet
voldoende zouden zijn om de scheuren op te vangen. Het grote
voordeel van Mesh Track® / Bitufor® is dat het daarnaast ook in slaagt
de dwarskrachten het hoofd te bieden.

Resultaat
6 jaar na de installatie van Mesh Track® / Bitufor® is er nog steeds geen
sprake van enige vorm van scheurvorming. Naar mijn mening is het een
kwalitief hoogwaardig product door haar duurzame karakter en snelle,
eenvoudige manier van aanbrengen. Geen onbelangrijke factoren want
zo blijft het verkeer bespaart van de nodige hinder en slaag ik erin mijn
strikte deadlines te respecteren.

Karel Van Nunen
Senior projectleider

Directie Rijkswaterstaat
Noord-Brabant

“Naar mijn mening is het een kwalitatief
hoogwaardig product door haar duurzame
karakter en snelle,eenvoudigemaniervan
aanbrengen.”

Willy Delancker
Assistent-dienstleider
Wegen en Waterlopen
Stadsbestuur Diksmuide

“Een drukke landbouwweg die na
20 jaar nog steeds in perfecte staat is,
dat spreekt voor zich! Zien is geloven!”
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Reflectiescheuren zijn met
tijdelijke lapmiddelen niet te herstellen

Afschuiving te wijten aan zwakke ondergrond

Asfaltoverlagingen

Craquelé brokkelt steeds verder uit,
vooral na een koude winterperiode

Zijn dit uw problemen?

Spoorvorming vergroten het gevaar op ongevallen
op de wegen.

Spoorvorming Afschuiving

Craquelé Reflectiescheuren

Mesh Track® / Bitufor®

• voorkomt scheuren te wijten aan: - reflectie
- craquelé
- afschuiving

• reduceert de asfaltoverlaging bij renovatie
• verhoogt het draagvermogen van een bestaande structuur

!
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Na

In plaats van de ondergrond
uit te graven en de weg te
vernieuwen, kwam men toch
tot een duurzame oplossing
zonder zware ingrepen.

Voor

Mesh Track® / Bitufor®

Wij zijn zo’n 10 jaar geleden met Mesh Track® / Bitufor® in zee gegaan.
Ondertussen is er meer dan 41.000 m² Mesh Track® / Bitufor® verwerkt
bij de renovatie van onze asfaltwegen. Wij zijn dus zeker niet aan ons
proefproject toe.

Door de jaren heen, blijkt Mesh Track® / Bitufor® nog steeds de beste
oplossing te zijn qua duurzaamheid en is ze als enige in de markt
bestand tegen horizontale en verticale spanningen.

“Een investeringis pas de moeite
waard als het voor lange tijd een
uitstekend rendement oplevert.”

Aart Wondergem
Senior medewerker afdeling
Renovatie
Directie Infrastructuur / Vervoer
provincie Zeeland

Mesh Track® / Bitufor®: de oplossing bij scheurvorming
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Een snelle en doeltreffende oplossing met Mesh Track® / Bitufor®

als alternatief op dikke overlagingen of het volledig openbreken
van de bestaande betonverharding.

Na Mesh Track® / Bitufor®

• voorkomt reflectiescheuren
- die ontstaan aan de voegen

van de betonplaten
- die te wijten zijn aan

gescheurde betonplaten

• verhoogt het rijcomfort
(geen voeghinder meer)

• vraagt een minimale
overlagingsdikte zelfs bij
toenemende aslasten

Voor Deze oncomfortabele weg zou
lange tijd gesloten worden indien
opnieuw voor betonverharding
werd gekozen.

Betonoverlagingen

Wij hadden de keuze tussen 2 oplossingen. Enerzijds een volledig nieuwe
fundering aanbrengen met als gevolg dat de weg voor lange tijd zou
worden opengebroken. Dit zou bovendien gepaard gaan met een grote
investering en met de nodige overlast in de onmiddelijke omgeving.
Daardoor was onze keuze voor Mesh Track® / Bitufor® snel gemaakt.
Deze uiterst snelle methode biedt u tegen relatief lage kosten een
gerenoveerde weg welke tientallen jaren in perfect staat zal blijven.
We kunnen hier zonder twijfel spreken van een geslaagd project.

Willy Lievens
Dienstkringingenieur district
Kortrijk

Mesh Track® / Bitufor®: snelle en doeltreffende
oplossing

“Deze uiterst snellemethode
biedt u tegen een relatief lage

kostprijs een gerenoveerde weg
welke tientallenjaren

in perfecte staat zal blijven.”

Mesh Track® / Bitufor®
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Na

Voor

Mesh Track® wordt in het maaiveld aangebracht en na doorgroeiing van
het gras blijft het groene aspect van het veld bewaard. Begrazing of maaien
kan blijvend uitgevoerd worden.

Funderingswapening

Mesh Track®: economische oplossing

Een Mesh Track® net ontrollen biedt de nodige stabiliteit.
Door het aanbrengen van Mesh Track® in de kofferbouw worden
toekomstige problemen zoals reflectiescheuren vermeden en spoorvorming
vertraagt. Bovendien verhoogt Mesh Track® aanzienlijk het draagvermogen
van de weg (een stalen wapening).

Mesh Track® in de koffer een economische verantwoorde oplossing.
Zowel de kofferdiepte als het vervoeren van de uitgegraven grond wordt
tot een strikt minimum beperkt.

Hoe een bedrijventerrein vlot
toegankelijk maken voor zwaar
vervoer?

Graslandwapening

Danny Debrakeleer
Stadsingenieur Ronse

De uitgevoerde wegverharding
is na 10 jaar nog steeds
in perfecte staat. Na deze
ervaring zijn wij uitermate
positief over de resultaten van
een Mesh Track® wapening
in de fundering. De prijs van
een dergelijk wapeningsnet,
geleverd en geplaatst komt
overeen met de levering en
plaatsing van één laag
bitumineuze verharding.
Het resultaat mag echt gezien
worden.

John-Paul Slob
Camping Ter Leede in Leerdam

Voor we Mesh Track® leerde
kennen had onze camping een
slechte reputatie van een
slechte ondergrond waarin
diepe sporen werden gereden
bij het vervoer van caravans
naar hun standplaats. Samen
met Intercodam ben ik op
zoek gegaan naar de beste
oplossing voor mijn specifieke
situatie. Dankzij Mesh Track®

krijgen we nu enkel nog
positieve reacties op onze
mooie, groene camping.
Kortom, we hadden al veel
vroeger moeten starten met
deze stalen graslandwapening.

Mesh Track® / Bitufor®
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Jaarlijks > ?.000.000 m²
wereldwijd, reeds meer dan
?0 jaar ervaring.

Maak gebruik van onze kennis
en ondersteuning.

Service

OCW

?. SuPPORT
• Hulp bij het ontwerp van uw renovatieproject

- Ontwerpsoftware opgemaakt door het opzoekingscentrum
voor de wegenbouw

- Vraag uw ontwerpformulier aan

• Totaalsupport: van de kostenraming en bestekopmaak tot
ondersteuning van de uitvoerende aannemer.
- Vraag onze bestekomschrijving
- Vraag naar onze installatievoorschriften

?. TECHNISCHE BEWIJSVOERING
• Onderzoeksrapporten van gerenomeerde wegenbouw-

instituten

• Thermische scheurproef en dynamische
buigproef

• Thermische scheurproef van
het OCW voor scheurremmende
tussenlagen

Scheurlengte in de overlaag (cm)

Tijd (uren)

0 zonder tussenlaag

?A vlies, gekleefd met emulsie

?B vlies, gekleefd met zuiver bitumen

?C vlies, gekleefd met polymeerbitumen

? stalen wapeningsnet

?A geogrid - kunststofvezel ?

?B geogrid - kunststofvezel ?, glasvezel ?

?C geogrid - glasvezel ?

? SAMI

? weefsel
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Mesh Track® / Bitufor®: uw stalen wapeningsnet ter
versteviging van wegen

Mesh Track® / Bitufor®-specificaties MT? Heavy Duty MT? Regular
Diameter draad 2.45 mm 2.20 mm

platte draad 7.0 x 3.0 mm 6.50 x 2.0 mm
E-modulus 200 kN/mm 2 200 kN/mm 2

Maaswijdte 118 x 80 mm 118 x 80 mm
Afstand tussen platte draden 245 mm 245 mm
Gewicht & afmetingen breedte oppervlakte gewicht gewicht
(per rol, lengte 50 m)

2.00 m 100 m2 173 kg 130 kg
3.00 m 150 m2 260 kg 195 kg
3.30 m 165 m2 285 kg 215 kg

Andere afmetingen op aanvraag 4.00 m 200 m2 345 kg 260 kg

Mesh Track® / Bitufor®-toepassingen MT? Heavy Duty MT? Regular
Aanleg nieuwe wegen fundering ++
Onderhoud, renovatie en op beton ++
herstel bestaande wegen op asfalt

zwaar verkeer ++
normaal verkeer* + +
licht verkeer* ++

Wegverbreding zwaar verkeer ++
normaal verkeer* ++ +
licht verkeer* ++ +

Parkeervoorziening intensief gebruik + +
in grasland occasioneel gebruik + ++

* normaal verkeer: ?0% vrachtwagens, ?0% personenwagens
* licht verkeer: ?0% vrachtwagens, ?0% personenwagens

MPa

200,000

100,000

50,000

Glas PE PP

E-modulus: het criterium voor wapening EAB-laag (slemlaag) doordringt
de ?-kantige compartimenten en
zorgt voor een optimale
verankering van het wapenings-
net aan de ondergrond

Hexagonaal geweven

Dwarsversteviger
(getorste platte draad)
zorgt voor een supple-
mentaire lastenverdeling
op uniforme wijze

Hoogwaardige,
mechanische interlock het
opnemen van spanningen

Staal

Duurzame Bezinal®-deklaag
(Zn+Al)
3 x betere corrosiebestendigheid
dan Zn-dekklaag
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Pro?teer van onze staalharde
Mesh Track® / Bitufor®-voordelen

- Mesh Track® / Bitufor ® houdt uw wegen in topconditie

- Uw wegen zijn bestand tegen de steeds toenemende verkeersdrukte

- Mesh Track® / Bitufor ® reduceert de jaarlijkse onderhoudskosten tot

een minimum

- Met Mesh Track® / Bitufor ® kiest u voor een oplossing op lange termijn

en steekt u het milieu een handje toe

- Mesh Track® / Bitufor ® optimaliseert het rijcomfort op uw wegen

Regelmatig organiseren wij infosessies over Mesh Track® / Bitufor ®. Naast

een uitgebreide presentatie krijgt u de kans om een project in uitvoering

te bezoeken. Wilt u ook van deze snelle en duurzame wapeningsmethode

overtuigd te wor den, neem dan gerust contact op. Hieronder vindt u onze

contactgegevens.

Alle vermelde merken zijn geregistreerde merken waarvan NV Bekaert SA
de eigenaar is. © ?00? Bekaert


