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Technische Fiche: BIGGENRUG  
 

 
 
Algemene informatie 
Biggenruggen zijn ovaalvormige, betonnen elementen die vaak toegepast worden als 
functionele afscheiding in diverse verkeerssituaties. Zo worden ze ondermeer gebruikt ter 
afscheiding van de rijbaan en het fietspad, als afbakening van een parkeerterrein of om te 
voorkomen dat een voertuig te ver doorrijdt op een parkeerplaats. Deze biggen ruggen zijn 
snel en eenvoudig te monteren.  
 

 
 
 
Technische informatie 
Materiaal:         hoogwaardig beton  
Hoogte:            10 of 13 cm 
Breedte:           20 cm 
Lengte:             55 of 70 cm 
Kleur:               natuurkleur grijs of geel 
 

Materiaal Afmetingen  H x B x L (in cm) Kleur 

Beton 10 x 20 x 55 Natuurkleur grijs 

Beton 10 x 20 x 55 Geel 

Beton 13 x 20 x 70 Natuurkleur grijs 

Beton 13 x 20 x 70 Geel 

Lijm voor plaatsing stootband hangt af van ondergrond 
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Montage 
De stukken dienen verlijmd te worden op de ondergrond (optionele bevestiging dmv. 
verankeringspin). De verlijming gebeurt best op een betonnen ondergrond, kunsthars of 
gietasfalt.  Dit element  kan zowel parallel met de rijrichting als geleiding dienen als dwars 
op het einde van een parkingplaats als stootbuffer. 
 

Voorbereiding biggenrug stapsgewijs: 

1. Opruwen van de onderzijde biggenrug  
2. Onderzijde stofvrij en ontdoen van alle residu 
3. Primeren van de onderzijde 

Voorbereiding ondergrond: 

• Beton: opruwen en primeren 
• Asfalt: geen voorbehandeling nodig 
• Gietasfalt: alle residu van de slijtlaag verwijderen 
• Kunststof ondergrond: geen voorbehandeling nodig 

Ondergrond: 

 Beton:  - schoonmaken van ondergrond 

- Aanbrengen Primer 
- Uitstrijken Cryl R 238 met spaan 
- Verkleven op beton 

Gietasfalt:  - schoonmaken van ondergrond 

- Verwijderen van alle losliggende delen (instrooimateriaal) 
- Uitstrijken Cryl R 238 met spaan 
- Verkleven op gietasfalt 

Kusthars:  - schoonmaken van ondergrond 

- Schoonwrijven van oppervlak met kunsthars reiniger 
- Uitstrijken Cryl R 238 met spaan 
- Verkleven op kunsthars 
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