VIA‐DOT
Podotactiele waarschuwingsvoorziening voor visueel gehandicapten
Noppen in kunststofcomposiet, op de grond bevestigd door een gepatenteerd systeem van
combinatie van lijmen

Afzonderlijke noppen, rechtstreeks op de ondergrond bevestigd, zonder zool.
Zeer hoge weerstand aan afschuring en krassen, chemische onderhoudsproducten, UV-bestendig.
Slipvast oppervlak
Op de ondergrond bevestigd door een systeem
van dubbele verlijming:
▪ De onderzijde van de nop is voorzien van
een ringvormige zelfklevende tape met een
hoog hechtingsvermogen met onmiddellijke
hechting.
▪ De structurele lijm in het midden van de nop
hardt op zijn ritme uit en verzekert een
duurzame complementaire verlijming met
hoge chemische weerstand.

An

Een mal zorgt voor een snelle en precieze plaatsing
van de noppen volgens de normen inzake tactiele
signalisatie.

Voordelen
Snelle en eenvoudige plaatsing, zonder boorwerk, lawaai of stof,
zonder hinder voor het voetgangersverkeer.
De combinatie van de kwaliteit van de kunststofcomposiet
verrijkt met glasvezel en het dubbele verlijmingssysteem
verzekert een uitzonderlijke duurzaamheid en weerstand. De
levering van afzonderlijke noppen samen met een specifieke mal
zorgt voor een grote soepelheid bij het plaatsen, aangepast aan
de specificiteit van de omgeving, gecombineerd met een respect
voor de geldende normen.
Verscheidenheid van kleuren mogelijk, waardoor zowel mogelijkheden voor contrast als esthetische
aspiraties in verband met de ondergrond kunnen verenigd worden.
Het systeem kan toegepast worden op en groot aantal effen of zelfs licht oneffen ondergronden
toegepast worden.

Plaatsing
Ideaal voor het signaleren van potentiële gevarenzones zoals trappen, borduren, …aan mensen met
een visuele beperking, in gebouwen opengesteld aan het publiek, : openbare gebouwen,
cultuurcentra, diensten voor toerisme, musea, verkoopsgalerijen, horecazaken, …

Het systeem werd ontworpen voor toepassingen binnen
gebouwen. Voor buitengebruik kan het eveneens, onder
bepaalde voorwaarden, overwogen worden.

De noppen, voorzien van hun zelfklevende ring, worden geleverd met


de structurele lijm VIA-FIX H 45, speciaal voor deze
toepassing uitgekozen, in 50 ml dubbelspuitpatroon.



aantal reserve mengbuisjes



kartonnen sjablonen 60x30 cm



(op aanvraag) handpistool 50 DS



Een gedetailleerde handleiding met plaatsingsvoorschriften

Verkoopseenheid :
Dozen van 420 noppen (zij 2 lm op 60 m breed, of 0.78 m²)
Systeem op punt gezet in samenwerking met het Vlaams Kunststofcentrum en LCS Belgium

