
Eenvoudig en snelle installatie en verwijdering. 
Bestand tegen UV straling, vocht, olie en extreme temperaturen.  
Stevigheid van de elementen.  
Zeer goed zichtbaar, duurzaam en rendabel.  
Kunnen op elk wegdek bevestigd worden. 
Geschikt voor zowel tijdelijk als permanent gebruik.  
Uit 100% gerecycled rubber, een duurzaam, milieuvriendelijk en slijtvast
materiaal.  
Lage transport- en installatiekosten.  
Bescherming van gebouwen, technische installaties en andere parkerende
auto’s.

VOORDELEN:

PARK STOP® 
PARKEERBALKEN / SCHEIDINGSBALKEN

Park Stop® zijn smalle, 10 cm hoge parkeerbalken/scheidingsbalken vervaardigd
uit recyclebaar rubber.  

De Park Stop® balken brengen voertuigen tot stilstand en beschermen op
parkeerterreinen zowel auto’s als personen en onderdelen van het gebouw.  

De geïntegreerde reflectiestrepen maken bovendien een betere oriëntatie
mogelijk in een parkeergarage. Daarnaast kunnen kantbalken gebruikt worden als
bescherming tegen verkeerd parkeren op fietspaden en trottoirs. Vaak wordt Park
stop® gebruikt als afbakening van voetpaden op grote parkeerplaatsen en in
garages.  Park Stop® maakt het inparkeren gemakkelijker en veiliger. Bij normaal
bandencontact met een personenauto wordt het voertuig niet beschadigd.  

Park Stop® kan ook worden ingezet als stootbumper of als gebouwbescherming
op laadplaatsen van vrachtwagens.
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Park Stop® parkeerbalk / scheidingsbalk.

Gevulkaniseerd rubbercompound van SBR rubber.
Land van oorsprong: EU.

De rubberen modules zijn verkrijgbaar in zwart met witte of
zwart met gele met reflectiestrepen van 3M® tape.

Type 1800 - 1820 x 152 x 102 mm / 17 kg.
Type 900 - 870 x 152 x 102 mm / 8 kg.
 
                               
62 Shore A
1,4 MPa
40%
7-11 N/mm2
10% bij  70 psi

Type 1800 - 4 stuks.
Type 900 - 2 stuks.

Slagpennen 14/300 mm.

Een niet overrijdbare maatregel.

Epoxy bitumen 2C.

Kunnen eenvoudig op elk vast en vlak oppervlak gemonteerd
worden.

Type
 
 
 

Materiaal
 
 

Kleuren
 
 
 
 

Afmetingen en gewicht
 
 
 

Shorehardheid
Treksterkte

Breeksterkte
Schuifsterkte
Drukvorming

 
Bevestigingsonderdelen (schroeven, pluggen en ringen)

 
 

Alternatieve bevestiging
 

Overrijdbaarheid
 

Verlijming (extra)
 

Benodigde ondergrond
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