OVER DE ROOS GROEP
Wij zijn de specialist op het gebied van cementbetonverharding
in Nederland en België. Het leveren van TOP kwaliteit voor een
scherpe prijs is één van onze doelstellingen. Iedere, onder
de Roos Groep werkende organisatie, heeft zijn eigen
specialisatie zoals de aanleg van betonverhardingen,
voorbereidende grondwerken, zagen en het
aanbrengen van diverse voegvullingen.

Met een groot aanbod aan
zaagmachines en ervaren
werknemers, zijn wij graag uw
partner bij het zagen en kitten
van uw betonverharding.

NEDERLAND

BELGIË

Roos Speciale Technieken B.V.
Handelsweg 21
5531 AE Bladel
+31 (0)497 38 68 90
info@roosgroep.com
www.roosgroep.com

Roos Groep N.V.
De Brulen 45
2370 Arendonk
+ 32 (0) 14 67 12 01
info@roosnv.be
www.betonverhardingen.be

SPECIALE TECHNIEKEN

INSPECTIE EN REPARATIE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN
In samenwerking met diverse erkende instanties dragen wij
zorg voor het vloeistofdicht maken van uw voorziening. Om
de zes jaar dient een vloeistofdichte voorziening gekeurd
te worden. Bij goedkeuring ontvangt u een vloeistofdicht
certificaat. Na het verstrekken zal de voorziening ieder
jaar geïnspecteerd moeten worden. Wij verzorgen uw
vloeistofdichte voorziening als ook de inspectie.

BETON REPARATIES

SPECIALE TECHNIEKEN
ZAGEN VAN VOEGEN IN VERSE BETON

OPZAGEN VOEGEN EN VULLEN

Het tijdig verszagen van voegen in beton is nodig om
een grillige scheur te voorkomen. Door het inzagen tot
1/3e van de dikte van het beton zorgen wij ervoor dat
het “gecontroleerd” scheurt. Hierdoor verlengen wij de
levensduur van het beton en zorgen wij voor een perfect
eindresultaat.

Om de onderhoudskosten te verlagen, de levensduur
te verlengen en milieu beschermende voorziening te
waarborgen van onder andere werkplaatsen, milieustraten,
geleiders en overige betonverhardingen, raden we aan de
voegen op te zagen en te voorzien van een voegvulling.
Hierdoor voorkomt u het indringen van water wat in de
winterperiode kan zorgen voor schade.

ZAGEN VAN ASFALT EN
BETONVERHARDING
Wij zagen zowel asfalt als beton. Wij zijn in staat om tot een
diepte van 30 cm te zagen. Met onze machine “de Multihog”
kunnen wij wegen tot 5 meter breed in 1 werkgang zagen
door middel van een zelf ontwikkelde zaagbalk. Wij
garanderen een strakke voeg.
Een greep uit ons zaagwerk:
- Verszagen
- Diepzagen
- Opzagen
- Uitzetvoegen zagen

Een greep uit onze voegvulsystemen:
- Bitumineus
- Aanbrengen van diverse soorten kitwerk
- Voegen tussen verhardingen en trottoirbanden
- Dilatatievoegen (uitzetvoegen)
- Krimpvoegen en constructievoegen
- Olie beschermende voegvulling in vloeistofdichte 		
voorziening
- Tussen (print) beton en trottoirbanden

Kantschades, afbrokkelingen, scheurvorming. Alle
betonschades herstellen wij vakkundig.
Betonreparaties zijn goedkoper dan het compleet
uitbreken en opnieuw storten van uw betonverharding.

VULLEN VAN SCHEUREN IN ASFALT
Naast beton zijn wij ook gespecialiseerd in het herstellen
van scheuren in asfalt. Door middel van een “vulschoen”
kunnen wij een strakke herstelling creëren van 7 tot
10 centimeter breed. Hierdoor voorkomt u het verder
afbrokkelen van de scheur door verkeer of door het
indringen van water, welke bij vorst zorgt voor verdere
schades.

