
Object: km 146.1, FRN, A2/48, ter hoogte van  
 Erstfeld/ richting noord, Zwitserland
Ondergrond: Asfalt- en betonrijbaanbedekking 
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Gebruikt:  Wecryl 420 Rolcoating 
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Reparatie van
rijbaandeklagen



Reparaties van deklaagschade en slijtages, alsmede 
kleine schade aan wegdeklagen werden tot nu toe 
meestal met producten op bitumen- of bitumenemul-
siebasis uitgevoerd. Deze hadden vanwege de oncon-
troleerbare eindvastheidsontwikkeling langdurige 
wegafsluitingen als gevolg. Verder is de levensduur van 
zulke gedeeltelijke reparatiewerkzaamheden op bitu-
menbasis door de wisselende weerstomstandigheden 
en hoge verkeersfrequenties beperkt. 

WestWood heeft meerdere snelle en economische 
oplossingen voor de sanering van wegdeklagen ontwik-
keld en met referentievlakken in de afgelopen jaren al 
vele saneringen van wegdeklagen uitgevoerd

De weerbestendige en hoogreactieve PMMA-producten 
zijn gebruiksspecifiek ontwikkeld voor snelle sane-
rings- en herprofileringswerkzaamheden op bescha-
digde deklagen van snelwegen, ook onder moeilijke 
weersomstandigheden. Na ca. 15 minuten is het 
oppervlak regenbestendig en kan al na ca. 1 uur weer 
bereden worden.
 
Het gebruiksvriendelijke basismateriaal is al gebruiks-
laar en hoeft ter plekke alleen maar gemengd te wor-
den/ Nog een voordeel is dat het systeem ook nog bij 
hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen van -5° tot 
+35°C verwerkt kan worden.

1. Oppervlakteschade op wegdeklaag MR 
8. Diepte van de deklaagsschade indivi-
dueel van 5 tot 30 mm.

2. De deklaagschade werd na overeen-
komstige reiniging met Wecryl 242 Mortel 
of Wecryl 420 Rolcoating voorgeprofileerd.

3. Vervolgens werden de reparatievlakken 
afgemeten en de randen met betontape 
afgeplakt.
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Hoogwaardige snelle reparaties van asfalt- en
betonrijbaandeklagen

4. Aanbrengen van de Wecryl 420 
Rolcoating met troffel en roller incl. 
afstrooien.

5. Als definitieve te berijden deklaagsa-
nering werd Wecryl 420 Rolcoating, met 
hardingscomponentkorrels 0.6 tot 0.9 
mm afgestrooid.

6. Na slechts 45 minuten waren de 
oppervlakken volledig berijdbaar en na 
een korte wegafsluiting kun het gedeel-
te weer voor het verkeer vrijgegeven 
worden.
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