
 

 

Productblad 
 
Epoxy waarschuwingsmarkering  
Epoxy eindemarkering   aangebracht in het werk, type TG-nop 
 
Beknopte productomschrijving 
Noppen waarschuwingsmarkering toe te passen als oversteekmarkering, einde geleidelijn 
markering of bovenaan trappen ten behoeve van personen met een visuele beperking.  
Met de voet en tast stok waarneembaar profiel. Standaard geleverd in orthogonaal patroon. 
 
Productcode 
TG-nop 
 
Toepassingsbereik 
Binnen en buiten op alle soorten massieve ondergronden m.u.v. blauw hardsteen en tropisch 
hardhout. 
 
Materiaal 
Tweecomponenten kunsthars. 
Component A, gemodificeerd epoxy hars. 
Component B, verharder. 
 
Standaard kleuren 
Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011). 
Kleur blijvend contrasterend met die van de omgeving. 
 
Overige RAL kleuren op aanvraag leverbaar. 
 
Verwerking 
Bij droog weer en een minimum temperatuur van 10°C. 
 
Uithardtijd 
Beloopbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger.  
Er is geen nabewerking noodzakelijk. 
 
Maatvoering noppen 
Basis Ø:   25mm 
Top Ø:    15mm 
Hoogte:    5mm 
Hartmaat noppenpatroon: orthogonaal (recht) patroon 60mm 

hierbij zijn de noppen 85mm in diagonaal patroon 
Tussenafstand noppen: 35mm orthogonaal en 60mm diagonaal 
Afwerking bovenzijde: raster met antislip functie 
 
 
Maatwerk voor kleinere of grotere afstand van de noppen, of de plaatsing in een diagonaal 
patroon, op verzoek mogelijk. 
 



 

 

Maatvoering 
Afmetingen waarschuwingsmarkering is afhankelijk van toepassing en lengte van de 
oversteek. Standaard diepte van de markering is 600mm. 
 
Breedte noppenveld: afhankelijk van breedte rijbaan of functie 
 
Als waarschuwing oversteekplaats 
- De lengte  van de waarschuwingsmarkering (noppen) is afhankelijk van de oversteeklengte: 

1 rijstrook (of vrij liggend fietspad) 1.800mm  
2 rijstroken 2.400mm  
3 rijstroken 3.000mm  
4 rijstroken 3.600mm  

 
Als eindemarkering    in vierkant 60x60cm 
Als waarschuwing bovenaan een trap 150x60cm, 180x60cm  
(afhankelijk van type geleidelijn)   of over de volle breedte geplaatst. 
 
- De breedte van de waarschuwingsmarkering is bij voorkeur 60cm breed zodat deze niet 
gemist kan worden. 

 
Toepasbare richtlijn 
Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en 
reis- en routeinformatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337. 
 

 
 
 
Contactinformatie 
TG Lining bv 
De Droogmakerij 77 
1851 LX Heiloo 
+31 (0)72 5070153 
info@tglining.nl www.tglining.nl 
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