
Dé innovatieve oplossing voor wegdekschade

Als veiligheid telt 



Schade aan het wegdek brengt de 

veiligheid van weggebruikers in gevaar. 

Het is dan ook sterk aan te raden schade 

zo snel mogelijk te herstellen. Wachten 

leidt vaak tot een grotere of diepere 

schade aan het wegdek. Efficiënt en 

duurzaam herstellen van het wegdek kan 

eenvoudig met Burdie Roadsafe®; een snel 

uithardende asfaltreparatiemortel.

Burdie Roadsafe®;  
een efficiënte en duurzame 
oplossing voor het herstellen  
van wegdekschade.



Burdie Roadsafe® wordt gebruikt om nagenoeg 
alle voorkomende schades aan het wegdek 
blijvend te herstellen. Reparatie van Burdie 
zijn slijtvast en bestand tegen zogenoemd 
‘wringend’ verkeer. Om een schade te herstellen, 
verwijdert Burdie alleen het beschadigde deel 
van de deklaag. Met het verwijderen van de 
losse delen creëren wij het fundament om 
Burdie Roadsafe® aan te brengen. Onze gerichte 
aanpak is naast efficiënt ook kostenbesparend, 
omdat onze werkzaamheden zich beperken tot 
de daadwerkelijke schade. Bovendien zorgt de 
samenstelling van Burdie Roadsafe® voor snelle 
uitharding van de reparatie. De weg kan hierdoor 
weer snel worden opengesteld voor verkeer. 
Kortom, Burdie herstelt schade aan het wegdek 
professioneel en zonder onnodige verkeershinder. 
De weg is weer veilig.

Voorkom 
onveilige 
situaties



Burdie Roadsafe®;  
het antwoord op de  
meest uiteenlopende 
wegdekschade.

Burdie repareert elke wegdekschade; 

van schade ontstaan door veroudering 

tot schade als gevolg van een calamiteit. 

Wij hebben voor elk vraagstuk een 

gedegen en innovatieve oplossing:

>  Asfaltrafeling

>  Freesschade

>  Velg- en krasschade

>  Asfaltnaden

>  Schade door ongelukken



Asfaltrafeling
Door veroudering van het asfalt krijgt water in 
combinatie met vorst grip op het wegdek. De 
asfaltrafeling die hierdoor ontstaat, wordt zonder 
adequate aanpak steeds groter. Burdie Roadsafe® 
is een blijvende oplossing voor het herstellen van 
asfaltrafeling. De reparatie is stroef en slijtvast, 
zonder naden en randen en volledig verzegeld in 
het bestaande wegdek.

Freesschade 
Bij het verwijderen van markeringen ontstaat er 
schade aan het wegdek. Deze freesschade kan 
eenvoudig worden gerepareerd met Burdie Road-
safe®. Het resultaat? Een strak en veilig wegdek.

Velg- en krasschade 
Schade ontstaan door het ‘snijden’ van velgen in  
het asfalt is met Burdie Roadsafe® uitstekend te 
repareren. Dat geldt ook voor overige krasschade 
aan de rijbaan. Het wegdek is in korte tijd weer 
hersteld en begaanbaar.

Asfaltnaden
De bekende naad tussen twee rijbanen zorgt vaak 
voor onveilige verkeerssituaties. Het is het meest 
kwetsbare deel van de weg. Het water dat in de 
naad blijft staan, veroorzaakt in combinatie met 
vorst asfaltrafeling. Tijdig repareren is dus 
noodzaak. Burdie verzegelt de naad machinaal met 
Burdie Roadsafe®. Er ontstaat een egaal en veilig 
wegdek. Vanzelfsprekend met de juiste stroefheid. 
Ook wordt meteen de geluidsoverlast voor 
omwonenden beperkt.

Schade door ongelukken
Schade aan het wegdek veroorzaakt door 
verkeersongelukken loopt zeer uiteen; van 
brandschade waardoor het wegdek ‘smelt’ tot 
schade door het verliezen van lading. Burdie 
overtrekt bij brandschade alleen het beschadigde 
deel van het wegdek. Op deze manier wordt schade 
professioneel en efficiënt opgelost. Ook schade 
door verlies aan lading is met Burdie Roadsafe® 
eenvoudig te repareren.



Oplossing voor gebaande paden
Op bedrijventerreinen zoals havengebieden of 
logistieke centra rijden zware voertuigen vaak vaste 
routes. Hierdoor ontstaan er op den duur scheuren en 
diepe spoorvorming. Ook bij verkeerslichten ontstaat 
er spoorvorming door de intensieve belasting als 
gevolg van remmend en optrekkend verkeer. Bij zware 
regen- of sneeuwval leiden deze sporen in het wegdek 
tot onveilige situaties. Afhankelijk van de situatie 
herstelt Burdie spoorvorming door te egaliseren met 
Burdie Roadsafe® of door te schuren. Burdie adviseert 
u een efficiënte en duurzame oplossing.

Oplossingen voor overgangen
De combinatie van het ‘flexibele’ asfalt met het ‘stijve’ 
beton leidt vaak tot problemen aan het wegdek. Zeker 
bij overgangen is dit het geval. Er ontstaan gaten in 
het wegdek die voor onveilige situaties zorgen. Ook 
de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de 
oneffenheid  in het wegdek is een bron van ergernis. 
Door de samenstelling van Burdie Roadsafe® is 
het mogelijk strakke (voeg)overgangen te maken of 
bestaande overgangen eenvoudig te herstellen en te 
egaliseren. Hierdoor wordt de weg veilig en geluidsarm. 
Burdie heeft oplossingen voor iedere onveilige of 
geluidsoverlast veroorzakende situatie. Denk aan  
het weer op niveau brengen van in het wegdek 
liggende putdeksels.



Periodieke inspectie
Verkeer en weersomstandigheden hebben 
invloed op de kwaliteit van het wegdek. Laat 
u niet verrassen door schade als gevolg van 
veroudering. Schakel Burdie in voor periodieke 
controle van uw wegennet en tunnels, want tijdig 
repareren voorkomt ongepland groot onderhoud. 
Onze inspectiediensten zijn altijd gebaseerd op 
maatwerk. Informeer naar onze mogelijkheden.

De voordelen van  
Burdie Roadsafe®

>  Duurzame reparaties van  
hoogwaardige kwaliteit:  
slijtvast; 
bestand tegen ‘wringend verkeer’.

>  Beperkt verkeersoponthoud door snelle 
uitharding van het reparatiemortel.

>  Toepasbaar op nagenoeg elke ondergrond.

Weegsystemen
Het weegmechaniek ‘weight in 
motion’-systeem (WIM-systeem) kan 
met Burdie Roadsafe® zonder grote 
ingrepen aan het wegdek worden 
geïnstalleerd. Burdie Roadsafe® is 
dermate sterk en flexibel dat het WIM-
systeem, ondanks de zware belasting, 
op zijn plaats blijft. Vanzelfsprekend 
zonder overgangen, naden of ander 
ongemak. Onze oplossing is duurzaam 
en kostenbesparend.



Uw partner
Burdie heeft de kennis en ervaring in huis om nagenoeg 
elk wegdek duurzaam te herstellen. De situatie bepaalt 
onze werkwijze. Hierdoor weet u dat wij schade, ongeacht 
de omvang of ondergrond, op de juiste manier aanpakken. 
Maar wij gaan graag een stap verder. Voorafgaand aan de 
aanleg of renovatie van wegen denken wij graag met u mee 
om eventuele toekomstige schade te voorkomen.

Burdie is oorspronkelijk een bedrijf in vloertechniek.  
Wij hebben veel kennis over wegdekken en vloeren in huis. 
Wij hebben ons ontwikkeld tot specialist in het aanbrengen 
van wegdekcoatings, slijtlagen en antislipoplossingen voor 
rail en infra. Door onze expertise bent u ervan verzekerd 
dat Burdie elke ondergrond op de juiste manier behandelt. 
Burdie zorgt voor een vlekkeloze uitvoering.

Contact
Wilt u weten wat Burdie voor u kan betekenen? 
Neem contact met ons op. U kunt ons bereiken 
op +31 (0)345 63 38 15. Wij adviseren u graag. 

Burdie BV
Techniekweg 23 - 4143 HW  Leerdam
Postbus 249 - 4140 AE  Leerdam

T +31 (0) 345 63 38 15
E info@burdie.nl
I www.burdie.nl

Kwaliteit verzekerd
De eigenschappen van Burdie Roadsafe® 
zijn uitgebreid getest en beoordeeld door 
KOAC∙NPC. U kunt het rapport met de 
bevindingen van KOAC∙NPC kosteloos 
opvragen bij Burdie.


