
Effectief, doelgericht & veilig.
Verkeersstromen optimaliseren.
Snelle en eenvoudige bevestiging.
Gemaakt van duurzaam rubber - milieuvriendelijk. 
Optimale zichtbaarheid dankzij retroreflectiestrepen.
Veelzijdig inzetbaar.
Onderhoudsvrij. 
Slijtvast.

VOORDELEN:

TMB 1200® EN TMBK 700® 
SCHEIDINGS- EN MARKERINGSBALKEN

TMB 1200® en TMBK 700® scheidings- en markeringsbalken dienen als optische en fysieke afscheiding van fietspaden en bus- en
trambanen voor het overige verkeer. Zij zorgen voor een duidelijke afbakening van rijstroken op gelijk niveau en beheersen het verkeer
doelgericht. De scheidings- en markeringsbalken zijn overrijdbaar. 

Markeringsbalken zijn geschikt als afbakening van verdrijvingsvIakken, bijvoorbeeld bij vluchtheuvels, snelwegafritten
en als tijdelijke verkeersmaatregel.
 
Geïntegreerde retroreflectiestrepen zorgen bij slechte weersomstandigheden en ‘s nachts voor een optimale zichtbaarheid.
 
De scheidings- en markeringsbalken bestaan uit gevulkaniseerd of duurzaam rubber, een milieuvriendelijk materiaal. 
Het bevestigen gaat snel. 
De balken zijn niet geschikt voor permanent overrijden. Indien het onvermijdelijk is dat er over de balken heen wordt gereden, dan wordt
een volledige verlijming met het wegdek aanbevolen of is er wellicht een ander product dat beter past in deze situatie. 

De scheidings- en markeringsbalken zijn verkrijgbaar in zwart of rood en zijn voorzien van geïntegreerde retroreflectiestrepen.
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PRODUCTEN VOOR VERKEERSGELEIDING EN SCHEIDING



TMB 1200® en TMBK 700®  scheidings- en markeringsbalken.

Gevulkaniseerd voorgevormd rubber.

De rubberen modules zijn verkrijgbaar in zwart en rood 
met witte of gele reflectiestrepen.

In SEPA uitvoering zijn de volgende kleuren op  aanvraag leverbaar:
SEPA zwart met witte reflectie en 4 reflectoren.
SEPA wit/wit met reflectie en 4 reflectoren.
SEPA wit - zonder reflectie band; met 4 reflectoren.

TMB 1200®  1200 x 150 x 45 mm / 6,2 kg.
TMBK 700® 700 x 150 x 45 mm / 4,6 kg.
 
                               
62 Shore A
1,4 MPa
40%
7-11 N/mm2

3 stuks.
3 stuks.

Een 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

 
 

Bevestigingsonderdelen
Afdekdoppen

Schroeven, pluggen en ringen
 

Overrijdbaarheid
 

Verlijming (extra)
 

Benodigde ondergrond
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TMB 1200® EN TMBK 700® 
SCHEIDINGS- EN MARKERINGSBALKEN

De rode en witte balken zijn 
door-en-en door gekleurd.
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