
 

  

Technisch fiche        Datum: juli 2012 
Serie 731                                                            
3MTM StamarkTM Verwijderbare Wegmarkeringstape  
Wet Reflective 

 
1. Omschrijving 

Sterk retroreflecterende, voorgevormde en verwijderbare wegmarkeringtape voor een tijdelijke 
verkeersgeleiding. De tape is retroreflecterend zowel bij regenweer als bij droge weersomstandigheden 
dankzij een speciale mix van optische elementen.  
Het is een vervormbare tape geschikt voor lengtemarkeringen in werkzones. De lijmlaag laat toe deze 
markering snel en gemakkelijk aan te brengen bij temperaturen boven de 10°C. 
Na het beëindigen van de werken kan de tape gemakkelijk en in grote stukken verwijderd worden dankzij de 
netversteviging. Beschikbaar in het geel. 
Dit product voldoet aan de Europese norm EN1436, opgenomen in het Standaardbestek 250 v 2.2 van 2010, 
Hoofdstuk X – Signalisatie, paragraaf 2.3.4., Voorschriften. 
 

2. Samenstelling tape 

 

Glasparels 
Reflecterende elementen 
Stroefheiddeeltjes 
Toplaag in polyurethaan 
 

Rubberen vervormbare drager 
Polyester net  
Drukgevoelige lijmlaag 

 
Deze markeringen hebben hoge retro reflectiewaarden, zowel nat als droog. 
 

3. Specificaties 

De 731 Stamark tape - in nieuwe conditie - voldoet aan de volgende classificatie volgens EN1436 

Criteria Niveau Min. normwaarden 

Q = Initiële zichtbaarheid overdag 

RL = Reflectie ’s nachts (droog) 

RW = Reflectie ’s nachts bij regen 

≥ Q4 

R5 

RW4 

≥ 160 mcd.m-2.lx-1  

≥ 300 mcd. m-2.lx-1 

≥ 75 mcd. m-2.lx-1 

S = Stroefheid ≥ S3 ≥ 55 SRT 

                   

4. Toepassing 
Deze tijdelijke wegmarkering kan als zijmarkering of als onderbroken aslijn op bereden en  
onbereden delen van alle wegverhardingen worden aangebracht volgens de richtlijnen van  
de fabrikant 3M. De aanbrengmethode is de “overlay” procedure.  
De maximale levensduur is 6 maanden om een vlotte verwijdering toe te laten. 



 

  

 
 
 
Klimatologische voorwaarden voor de “overlay” aanbr engprocedure: 

• Vereiste omgeving- en wegdektemperatuur : +10°C en  hoger 
• Relatieve luchtvochtigheid:  80% 

Algemene oppervlakte voorwaarden: 
• Schoongemaakt en droog wegdek, geen regen binnen de 24u voor de applicatie 
• Steeds de 3M Stamark P50 primer gebruiken voor “overlay” toepassingen 
• Uiteinden van rollen moeten naast mekaar worden aangebracht, nooit met overlappingen ! 
• Nooit tape aanbrengen op lengtenaden of -voegen 

 
 

5. Verwijderen van 731 Stamark wegmarkeringen 
De tape kan verwijderd worden van wegdek in asfalt of beton, intact of in vrij lange stukken bij temperaturen 
boven het vriespunt. Men moet hierbij geen gebruik maken van warmte, solventen, slijpen of zandstralen. 
Ga als volgt te werk: 

1. Draag handschoenen en gebruik een beitelachtig werktuig om de rand van de tape los te maken 
2. Trek de tape recht naar boven onder een hoek van 90° ten opzichte van het wegdek 

 
 

6. Opslag van het tape materiaal 
 
De “wet reflective” 3MTM StamarkTM tapes moeten bewaard worden in een koele en droge ruimte.  
Te gebruiken binnen het jaar na ontvangst.  
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