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MIDDENGELEIDERS PROVINCIALE WEG N276 
VERLIJMD MET SIKAFLEX® PRO-3 SL, SITTARD

PROJECTOMSCHRIJVING
De provinciale weg N276 is een belangrijke, drukke verbindingsweg 
tussen de gemeenten Brunssum, Sittard-Geleen en Echt-Susteren, die 
op meerdere plaatsen de kenmerken van een stroomweg vertoont. Veel 
gedeelten ervan dateren al uit de jaren ´80 waardoor vernieuwing op 
sommige punten gewenst was. Bij een grootschalige renovatie werd de 
weg opnieuw ingericht en geasfalteerd en werden de middengeleiders 
langs de weg en de fietspaden vernieuwd.

PROJECTVOORWAARDEN
In plaats van de traditionele straatklinkers die standaard worden 
gebruikt voor de middengeleiders werd er gekozen voor een gekleurd 
beton met daarin een print van bakstenen. Dit heeft dezelfde look 
en feel als een traditionele bestrating met het grote voordeel dat er 
geen aangroei van onkruid meer plaatsvindt tussen de voegen. Dit 
bespaart veel onderhoudswerk en er hoeven geen milieubelastende 
bestrijdingsmiddelen aan te pas te komen om het onkruid weer  
te verwijderen.  

SIKA OPLOSSING
In totaal 2600 m1 aan aansluitingen tussen de verschillende 
betonelementen en zaagsnedes in het printbeton werden op de juiste 
wijze afgedicht met een rugvulling, primer en tot slot met Sikaflex® 
PRO-3 SL. Deze hoogwaardige, flexibele kit is speciaal ontworpen voor 
de afdichting van horizontale dilatatie- en aansluitvoegen in vloeren, 
voetgangers- en verkeersgebieden. De kit is zelfnivellerend, bestand 
tegen o.a. diesel en is gecertificeerd volgens ISO 11600 F 25 HM. 

Door het gebruik van grote vaten van 23 liter met de daarbijbehorende 
spuitapparatuur kon er snel en arbo-vriendelijk worden gewerkt. De 
zelfnivellerende eigenschap van de kit maakt het overbodig de kit 
naderhand nog handmatig af te werken wat de  werkzaamheden 
bespoedigd.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Provincie Limburg 
Aannemer: BKB Infra
Applicateur: Bemo betonboor- en zaagtechniek B.V.
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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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