
 
 

[Typ hier] 
 

info@octopusplan.be  - 03 270 06 30 

www.octopusplan.info 

 

 

 

 

 

 

 
 

Binnen de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ ontwikkelde het Octopusplan een reeks van thermoplasten die de 
schoolzone afbakenen. Deze bestaan uit enkele vierkante, gekleurde blokken die de verschillende lagen van 
de schoolomgeving voorstellen namelijk groen, beweging, duurzame mobiliteit en participatie. Samen met  
een blok ’30’ en het woord ‘SCHOOL’, duidelijk leesbaar op de weg, vormt dit één gehaal.   

 TWEE VARIANTEN 

Er zijn twee varianten van de thermoplasten. Een versie waarbij de blokken niet opgevuld zijn en een versie 
waarbij de blokken volledig opgevuld zijn. U kiest zelf de gewenste uitvoering. 

Een set bestaat steeds uit de onderdelen: ‘SCHOOL, ’30’ in een geel vierkant en 3 vierkanten in de kleuren 
blauw, rood en groen.  

 

Niet opgevuld     Opgevuld  
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 TECHNISCHE INFORMATIE 

• Verschillende legposities zijn mogelijk, af te stemmen op bijvoorbeeld de breedte van de baan. 

• Eenvoudig en snel aan te brengen met een gasbrander: 
o Veeg het oppervlak 
o Gebruik de gasbrander om het vocht te verwijderen 
o Breng de thermoplasten aan 
o Bevestig de thermoplasten aan de ondergrond met de gasbrander 

• Geschikt voor zones met intensief verkeer. 

• Bestand tegen benzine, olie, sneeuw en vorst. 

• Gaat zes tot acht keer langer mee dan geschilderde markeringen. 

• Kan op uiteenlopende ondergronden worden aangebracht. Op elke soort asfalt maar ook op beton, 
klinkers en straatstenen indien er eerst een primer wordt aangebracht.  

• Dient aangebracht te worden op een droge oppervlakte dus niet bij regenweer. 

• Glasparels zorgen voor een optimale lichtweerkaatsing. 

• De thermoplasten hebben een hoge antislipwaarde. 

• Bevat geen enkele stof die schadelijk is voor het milieu, niet tijdens het aanbrengen, noch erna of 
tijdens het verwijderen. 

• Certificatie volgens EN 1436, ATG, BS, NF, Bast. 

  PLAATSING 

 

De plaatsing van de thermoplasten gebeurt door de gemeente zelf. Er wordt een technische handleiding 

bezorgd om de thermoplasten stap voor stap aan te brengen. Indien gewenst kan er een gratis training 

voor de plaatsing van de materialen worden aangevraagd. 

De primer voor ondergronden zoals beton, klinkers en straatstenen is optioneel bij te bestellen. 

 

 TARIEVEN 

Neem contact op via info@octopusplan.be .  

 

 LEVERINGSTERMIJN 

+/- 1 tot 3 weken. 
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