
Object: OCW Oberscheider Car World GmbH,
 Lustenau, Oostenrijk                            
Planning: Rhenus Handels GmbH, A-Hohenems  
Uitvoering: Tectum Gmbh, A-Hohenems  
Periode: september 2013
Gebruikt: Wecryl 298, Grondverf
 Wecryl 242 Mortel
 Wecryl 233 Verloopmortel  
 SIC-instrooimateriaal 
  Wethan 484 Verzegeling
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ReferentieReport

Tanken in een  
veilige omgeving



1. Chemisch geërodeerd en beschadigd 
oppervlak voor de sanering.

2. De sanering werd uitgevoerd in twee 
fases, zodat het tankstationbedrijf niet 
belemmerd werd.

3. Brandstofbestendig en oppervlakgelei-
dend antislip-oppervlak (R11) met Wethan 
484

Tankstationcoating OCW Oberscheider Car World GmbH, A-6890 Lustenau
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Het tankstation OCW Oberscheider Car World GmbH in Lustenau behoort tot de drukbezochtste tankstations in de 
omgeving. De huidige tankstationconcepten hebben een shop met restaurant, die bij OCW Oberscheider 24 uur 
geopend is. Een afzonderlijke rijbaan voor vrachtwagens wordt gebruikt voor het tanken van vrachtwagens. Het 
oppervlak rond de pompen wordt zeer zwaar belast. Daarom moeten er bij de gebruikseisen aan de bovenste 
deklagen bijzondere criteria in acht worden genomen.

Als laatste laag werd de chemisch zeer bestendige, 
snel hard wordende speciale verzegeling Wethan 484 
gebruikt. Door de snel hard wordende systeemopbouw 
kon een complete rijbaan, incl. goot- en detailaf-
dichting, het in de grondverf zetten en het bescherm- 
en gebruiksniveau op een dag tot stand gebracht wor-
den. Tijdens de gedeeltelijke afzetting werd het tank-
stationbedrijf bijna niet belemmerd.

Eigenschappen van het WestWood-systeem
• hoge, continue antislipwerking, ook bij nat weer
• hoge chemische bestendigheid van de bovenste 

laag; benzine, olie, diesel, strooizout, etc.
• hoge mechanische slijtage- en stootvastheid
• scheuroverbruggende, geflexibiliseerde materialen
• zeer goede korrelpunthechting en goede integratie 

van het afstrooimateriaal
• goed te reinigen, geen resten van olie of brand-

stoffen op de coating
• naad- en voegloos oppervlak
• lichte en vriendelijke kleurgeving
• kleur- en lichtecht coatingmateriaal
• duurzaamheid
• korte uitvoeringstijd
• snel te saneren

Doelstellingen        De doelstelling was een veilige 
begaan- en berijdbaarheid van het tankstationterrein 
bij alle weersomstandigheden. De bodemcoating moest 
bestand zijn tegen brandstoffen, UV-licht, slijtage en 
hoge temperatuursverschillen. Daarbij werd gevraagd 
om een eenvoudig te reinigen oppervlak, dat zonder 
veel moeite schoon kan worden gehouden. Tot slot 
behoorde een vriendelijk kleurenconcept ook tot de 
doelstelling.

Veilig afgedicht, met korte bouwtijden      Met mede-
werking van de afdichtingsspecialisten van Rhenus 
Handels GmbH uit Hohenems en WestWood 
Kunststofftechnik AG werd de gewenste en veilige 
antislip-oplossing gevonden:
De met brandstoffen vervuilde asfaltbetonoppervlakken 
bij de pompen werden tot de stabiele onderbouw weg-
gegraven en verwijderd. Daarna vond een optimale 
oppervlakbehandeling plaats door fijnfrezen en kogel-
stralen. Op het complete oppervlak werd vervolgens de 
PMMA-grondverf Wecryl 298 gebruikt. Grotere herpro-
fileringen werden uitgevoerd met Wecryl 242 
Herprofileringsmortel. De daaropvolgende, geëlastifi-
ceerde beschermlaag werd met Wecryl 233 uitgevoerd, 
die met uiterst bestendig instrooimateriaal van silici-
umcarbide werd afgestrooid.


