Shell Bitumen

GEKLEURDE ASFALT VOOR MEER VEILIGHEID HET TANKSTATION VAN SHELL IN TILBURG

NAAM VAN HET PROJECT: Het tankstation van Shell in Tilburg
STAD: Tilburg
LAND: Nederland

DE VRAAG
Shell Bitumen streeft ernaar om de
CO2-voetafdruk van haar tankstations
in Nederland in 2025 met de helft te
hebben verminderd. In dat verband heeft
Shell Bitumen in juli 2019 in Tilburg een
nieuw tankstation in gebruik genomen dat
energiezuinig is en dat is uitgerust met
de laatste innovaties. Door verschillende
innovaties kunnen de energieconsumptie en
de CO2-uitstoot worden teruggebracht. Het
station in Tilburg is uitgerust met isolerend
glas, een warmtepomp, 164 zonnepanelen
op het dak en 125 m² extra zonnepanelen
geïntegreerd in de luifel, die het tankstation
van de benodigde energie voorzien. Het
station in Tilburg is ook het eerste Shellstation in Nederland dat beschikt over Shell
Recharge-laadpalen van 150 Kw.

Shell Retail wilde de realisatie van deze
installaties aangrijpen om de veiligheid van
de gebruikers verder te verbeteren.
BELANGRIJKSTE PUNTEN
n

Significante verbetering van de zichtbaarheid
dankzij rood wegdek.

n

Toegenomen veiligheid voor de gebruikers.

n

Esthetisch aspect van het gekleurde asfalt.

n

Technische expertise Shell Bitumen.

Product:

Shell Mexphalte C P2

Klant:

AECOM

DE TECHNISCHE EN LOGISTIEKE
UITDAGINGEN
De Shell-tankstations verwelkomen dagelijks
gemiddeld 90.000 klanten. Hun veiligheid
en die van onze medewerkers is een absolute
prioriteit.
Wanneer ze tanken, zijn gebruikers er vaak
met hun gedachten niet bij, waardoor zij soms
niet goed opletten en ongelukken kunnen
veroorzaken.

DE OPLOSSING
Om de zichtbaarheid van de verkeerszone
te verbeteren, is ervoor gekozen om voor het
nieuwe wegdek gekleurd asfalt te gebruiken
dat is gemaakt met een hoogwaardig
blank bindmiddel uit het Shell Mexphalte
C-assortiment.
De voor het wegdek gekozen kleur is rood, een
kleur die we in Nederland natuurlijk kennen van
de fietspaden. De kleur wordt ook geassocieerd
met veiligheidszones, wat de veiligheid van
gebruikers vergroot en waardoor de plek dus
veiliger wordt voor bezoekers en personeel.
In Nederland wordt gekleurd asfalt vooral
gebruikt voor fietspaden, maar het wordt ook
steeds vaker gebruikt voor het creëren van
veiligheidszones waar auto's geen voorrang
hebben, met als doel de veiligheid van
voetgangers en fietsers te vergroten.

"De oplossing Shell Mexphalte C maakt

het mogelijk om de verkeerszones te
scheiden en af te bakenen en vergroot zo
hun zichtbaarheid. Bovendien zorgt deze
oplossing voor een homogeen wegdek en
voor kleur.

"

Anna-Maria PALAGHIANU,
Manager Marketing & Communicatie Frankrijk & Benelux
Shell Bitumen

Shell Mexphalte C is een blank
bindmiddel waaraan kleurpigmenten
kunnen worden toegevoegd om
geleurd asfalt te verkrijgen. Deze
oplossing was oorspronkelijk een
innovatie van Shell Bitumen en
wordt vandaag de dag wereldwijd
toegepast.
Bovendien is de formule van de
gekozen oplossing, Shell Mexphalte
C P2, ontwikkeld om een hoge
verkeersintensiteit te verdragen, en is
dus bestendiger.

Neem voor meer informatie contact op met je contactpersoon van Shell Bitumen of ga naar onze website:
www.bitumes.shell.fr
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