DEZE TERREINEN
ZIJN ALTIJD BESPEELBAAR
WEER OF GEEN WEER
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BVBA HUB.ROUCKHOUT
BRUSSELSE STEENWEG 120
9090 MELLE
TEL; 09.230.70.92
FAX. 09.230.15.34
E-mail info@rouckhout.be
Webside www.rouckhout.be

ASPOR ; WATERDOORLAATBARE
ASFALT
VOOR ALLE BALSPORTEN
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De bvba Hub.Rouckhout is
gespecialiseerd in sportvloeren zoals
* Geodur 0/3 voor looppisten
speelterreinen, parken en tennis.
* Ziegelrot 0/2 voor tennispleinen.

Tennispleinen en sportvelden in poreuze
asfalt vragen bijna geen onderhoud, alleen
vrijhouden van bladeren, naalden en andere van de natuur afkomstige afval.

* Aspor voor omnisportterreinen

WERKWIJZE
GRONDWERKEN; Nivelleren afgraven of ophogen, bouwgrond testen op waterdoorlaatbaarheid.
FUNDERINGSLAAG in gravier 20/40 afgewerkt
met gravier 2/7, nivelleren en walsen, laagdikten
15 à 20 cm.
BINDLAAG van 3 cm open asfalt binder 7/14
SPEELLAAG van 2 cm open toplaag 2/7.
De asfaltlagen worden machinaal geplaatst met asfaltfinischer en gewalst met een wals van 2.000kg.
Bij moeilijk bereikbare terreinen wordt gewerkt
met een manuele trekbalk.
KLEURLAAG. Bespuiten van de asfaltverharding
met ACRYLLATEX of URETEX op basis van
alkyd-polyurethaan, in twee lagen van elk 200gr/
m². Kleur rood, groen of een ander ralkleur. Uitvoering met een hoge druk airless-pistool.
Wachttijd voor het uitdampen van de asfaltlagen +2 à 3 weken naargelang de weersomstandigheden.
Bij het spuiten of herspuiten van een terrein moet
de ondergrond proper zijn, vrij van stof, olie, vet,
afschilferende verf of andere vreemde stoffen
Deze werken kunnen uitgevoerd worden met een
hoge druk reiniger.
SPEELLIJNEN EN NETPALEN. Spuiten van de
speellijnen met witte wegmarkeringverf.
Uitneembare netpalen in alu 80/80 mm met ingebouwd opspanmechaniek voor de netkabel, grondbussen met deksel geplaatst in betonfunderingen.
Tennisnet uit polyethyleen koord knooploos, met
witte nylon bovenband gemonteerd op verzinkte
stalen kabel, verticale middenband met regelspanner.

* Alle sporttoestellen.
* Cabrita zandgevulde tapijten
voor tennis hockey voetbal enz.

DEZE PLEINEN
ZIJN WINTER
Wij zijn ook gespecialiseerd in

EN ZOMER
* Afsluitingen

BESPEELBAAR
WEER OF GEEN

* Poorten
* Ballenvangers

WEER
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Acryllatex of uretex
2 cm Aspor open toplaag 2/7
3cm binder onderlaag 7/14
15 à 25 cm gravier 20/40 en afwerken
met 2/7
Bouwgrond

