
Voorgevormde 
thermoplastische 

wegmarkering

PREMARK® maakt de wereld veiliger!

www.premark.com



De verkeersveiligheid hangt niet alleen af van de wil van de 
weggebruikers en de voetgangers om zich correct te gedra-
gen in het verkeer. Zij moeten ook de mogelijkheid hebben 
om dat te doen. Dat is de rol van vakkundig ontworpen, 
vaste wegmarkeringen.

Eenvoudig en snel aan te brengen, het hele jaar 
PREMARK® is een gebruiksklare, voorgevormde thermoplas-
tische wegmarkering die het hele jaar door op het wegopper-
vlak kan worden aangebracht. Met PREMARK® vergroot u zeer 
voordelig de verkeersveiligheid. Het product is makkelijk en 
snel aan te brengen. Eén enkele persoon, een bezem en een 
gasbrander, meer is er niet nodig!
Veeg het oppervlak, breng PREMARK® aan en bevestig het 
met een gasbrander, door het materiaal op het wegdek te 
doen ”smelten”. Eenvoudiger kan het niet. Met andere woor-
den: om voor een PREMARK®-oplossing te kiezen, hoeft u 
niet over grote budgetten te beschikken. En om PREMARK® 
aan te brengen heeft u niet veel plaats nodig. Geen vracht-
wagens en geen machines gewoon een bezem en een draag-
bare gasbrander. En aangezien het verkeer niet lang of ver 
moet worden omgeleid, vermijdt u grote verkeersproblemen. 
PREMARK® kunt u het hele jaar door aanbrengen. De enige eis 
is dat het wegdek droog is en daarvoor kunt u zorgen met een 
gewone gasbrander.

De hoge kwaliteit garandeert duurzaamheid op lange 
termijn
PREMARK® is een thermoplastisch product dat samensmelt 
met het asfalt als het wordt verwarmd. De hoge kwaliteit 
van het product en zijn capaciteit om te versmelten met het 
asfalt garan-deren een lange nuttige levensduur. PREMARK® 
gaat 6 tot 8 keer langer mee dan op het wegdek geschil-
derde markeringen.
Door zijn grote duurzaamheid is PREMARK® bijzonder ges-
chikt voor zones met intensief verkeer, zoals kruispunten 
en in het stadsverkeer. Het materiaal is bovendien bestand 
tegen benzine, olie, sneeuw en vorst.

Dag en nacht veilig
De PREMARK® -glasparels zorgen voor een optimale licht-
weerkaatsing. Dat is een belangrijke voorwaarde voor veilig-
heid en comfort als het donker is. De glasparels 
zijn uniform verspreid over het oppervlak 
van PREMARK® en door het hele materiaal 
heen, met een dikte van 3 mm. Daardoor 
blijft het materiaal lichtweerkaatsend 
tijdens zijn gehele levensduur.

Gegarandeerde installatiekwaliteit
Een gepatenteerde temperatuurindi-
cator geeft duidelijk aan wanneer  
PREMARK® voldoende opgewarmd is. De 
2 cm lange temperatuurindicatoren – geli-
jkmatig verspreid over het hele oppervlak 
– maken het gemakkelijk om te weten wan-
neer de installatie klaar is.

Flexibel, hoogwaardig en gemakkelijk aan te brengen!

PREMARK® dra-
agt bij tot bete-

re begeleiding 
en informatie 
voor  wegge-

bruikers over de 
hele wereld

PREMARK® laat zich snel en eenvou-
dig aanbrengen, omdat één enkele 
persoon, een bezem en een draag-
bare gasbrander voldoende zijn!

PREMARK® 
kan op zeer 

uiteenlopende 
ondergron-

den worden 
aangebracht 

(afgebeeld op een 
tegelvloer).



PREMARK®  
”laat een afdruk na” in 
rustige plattelandsof 
voorstadswijken, in 
drukke stadscentra  
en op de autosnelwegen.

PREMARK® is altijd 
makkelijk te gebru-
iken – het hele jaar 

door.

Het met glasparels 
bedekte oppervlak
 vermindert de
hoeveelheid kunststof die nodig is 
om PREMARK® te verpakken.

PREMARK® is 
beschikbaar in een 
standaardgamma 
van gebruikelijke 
verkeerskleuren.

Dankzij de temperatuurindicatoren is  
PREMARK® zeer eenvoudig aan te bren-
gen: als PREMARK® de juiste temperatuur 
heeft, smelten de indicatoren en is de installatie 
van PREMARK® klaar.

PREMARK® is  
het enige product  
in de handel met  
een oppervlak dat bedekt is met glasparels.



Vertegenwoordiger van Geveko Markings Denmark A/S:

PREMARK® Easy
Verschillende verkeerssymbolen en markeringen zijn 
gemaakt in Premark® Easy, hierbij is de achterkant 
van de markering gelijmd met een speciaal mate-
riaal waardoor het nog prettiger en makkelijker in 
gebruik is. Het maakt het u eenvoudig om complexe 
afbeeldingen aan te brengen. Premark® Easy is een-
voudiger uit de verpakking naar het te markeren 
oppervlak te brengen.

PREMARK® is goedgekeurd en schaadt  
het milieu niet
De kwaliteit van PREMARK® blijkt uit verscheidene 
internationale erkenningen, zoals ATG, Bast, BSI en 
NF. De strategie van Geveko Markings Denmark 
A/S streeft naar een officiële goedkeuring voor elke 
markt waarop het bedrijf actief is. Geveko Markings 
Denmark A/S zelf is bovendien ISO 9001-gecertifi-
ceerd.
PREMARK® verspreidt geen enkele stof die schadeli-
jk is voor het milieu, niet tijdens het aanbrengen, 
noch erna, noch bij het verwijderen. De organische 
kleurstoffen bevatten geen lood of andere zware 
metalen. De glasparels op het oppervlak verminder-
en de milieu-impact van het product, omdat het niet 
nodig is om bij het verpakken van PREMARK® een 
plasticfolie tussen de lagen aan te brengen.

Standaardsymbolen en flexibele oplossingen
Elke dag opnieuw helpt PREMARK® om het ver-
keer wereldwijd vlotter te laten verlopen en de 
weggebruikers in alle veiligheid te begeleid-
en met bekende symbolen voor bewegwijzer-
ing. Het ruime scala aan PREMARK®-producten 
omvat alle officieel geregistreerde symbolen, 
pictogrammen, lijnen, pijlen, cijfers en letters  
voor bewegwijzering.

Flexibele, op ervaring gebaseerde productie
Met onze moderne en flexibele productie-installaties 
kunnen wij snel reageren op specifieke behoeften 
en individuele oplossingen ontwikkelen. Dankzij de 
ervaring die wij sinds 1980 hebben opgedaan, toen 
Geveko Markings Denmark A/S begon met de produc-
tie van PREMARK®, kunnen wij eenvoudig aan te bren-
gen, hoogwaardige en flexibele producten leveren. 
Kies PREMARK® als u een aangepaste, flexibele en 
hoogwaardige voorgevormde thermoplastische 
wegmarkering nodig hebt.

Zo ziet 
Premark® Easy 

er uit.

1 Veeg het 
oppervlak.

2 Gebruik de 
gasbrander om 

het vocht te 
verwijderen.

3 Breng 
PREMARK® aan.

4 Bevestig 
PREMARK® aan de 

ondergrond met 
een gasbrander.

Andere voorgevormde producten van Geveko Markings Denmark:

PREMARK® ViziGrip – wanneer een hoge slipweerstand nodig is.

PREMARK® Vizibility – wanneer een hoge retroreflectie nodig is.

PREMARK® Rolls – voor lange rechte lijnen (bv. Parkeerplaatsen)

RibLine® – voor snelheidsbeperking/waarschuwing of als er een hoge retroreflec-
tie bij nat weer vereist is.

DecoMark® – voor decoratieve markeringen die het oppervlak mooi maken.

TacPad® & TacGuide® – markeringen voor het geleiden van visueel gehandicapten 
in het verkeer.

PREMARK® is meer dan een standaardmarkering. Bijzondere ont-
werpen en individuele oplossingen zijn eveneens mogelijk.

Kersten Markeer
Peppelenbos 17

6662 WB Elst
Telnr.: 0481-351166 Faxnr.: 0481-351730

www.kersten-markeer.nl
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PREMARK® is made in Denmark by Geveko Markings Denmark A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 •  Fax: +45 63 51 71 72 

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com


