3M™ is met haar retro-reflectie technologie al
70 jaar toonaangevend.
Voorbeeld: de helderheid van 3M™ Diamond Grade™
is 6x zo groot als van High Intensity Grade.

Vrachtwagens en SUV’s zijn een
verhoogd risico in het stadsverkeer.

Hoe kunt u dat
helpen oplossen?
Zichtbaar beter
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Veranderende behoefte aan effectiviteit
van verkeersignalering.

Menige stad en gemeente heeft een ‘upgrade’ nodig.

Verantwoorde verkeersveiligheid voor àlle voertuigen.

Vooral in de verstedelijkte gebieden, in binnensteden, maar ook steeds meer langs op- en afritten

In 10 jaar nam de mobiliteit met 28% toe. Van het aantal voertuigen op de weg, zien we met name

Dit jaar rijden er weer méér personenauto’s, SUV’s en vrachtwagens dan voorgaande jaren.

neemt de omgevingsverlichting toe. Licht dat wordt voortgebracht door lichtreclames,

een stijging in het aantal SUV’s en vrachtwagens. Deze zijn risicoverhogend voor zowel de

Min of meer noodgedwongen volgt de uitbreiding van het wegennet. Wegen krijgen meer rijbanen

straatverlichting, licht uit winkels en van verlichte gevels maar ook het licht van andere

bestuurders als voor andere weggebruikers. De bestuurders van deze voertuigen hebben andere

en er komen nog meer rotondes, kruisingen, verkeerspleinen, op- en afritten bij. Dit maakt

weggebruikers. Alles bij elkaar een kakofonie van licht, verschillend van sterkte, kleur en richting.

behoeften dan bestuurders van normale personenwagens. De bestuurder van een SUV of

de toestand op de wegen alleen maar ingewikkelder. Voor wegbeheerders wordt het leven niet

(u zou zelf eens een ‘omgevingslicht - test‘ in uw gemeente moeten doen). Het is bekend dat

vrachtwagen zit namelijk op een andere afstand van zijn koplampen. Met andere woorden; de

eenvoudiger, want hoe garandeer je de verkeersveiligheid op een drukke rotonde of

omgevingslicht de meest storende factor voor verkeersinformatiedragers is. Constateerde we al dat

observatiehoek is groter. Zij hebben minder zicht op verkeersborden. Onvoldoende lichtreflectie en

onoverzichtelijke kruising?

aard en omvang van deze stoorzenders toenemen, dan is duidelijk dat daarin opnieuw een reden

observatie ervan vereist extra aandacht.

schuilt om ons te bezinnen op de kwaliteiten van het lichtweerkaatsende materiaal.
Het principe van retro-reflectie is dat de lichtkegel teruggekaatst wordt naar de bron.

Voor de weggebruiker wordt de situatie er ook niet overzichtelijker op. Meer auto’s betekenen voor
hem; meer files, aanrijdingen en vervuiling. En minder overzicht, minder duidelijkheid.

Verkeerstekens moeten nu eenmaal in de eerste plaats opvallen. TNO zegt hierover “De luminantie

Hoe groter de afstand tussen de ogen en de koplampen des te minder retro-reflectie wordt

De complexiteit en drukte van wegen maakt het steeds moeilijker om informatie over alle rijstroken

(helderheid) voor personenauto’s binnen de bebouwde kom voor 3M™ Diamond Grade™ is zes maal

waargenomen. Dit vraagt om een materiaal dat ook optimale retro-reflectie geeft onder ongunstige

en rijrichtingen te communiceren. De eerste behoefte van de weggebruiker is meer duidelijkheid

zo groot als van High Intensity Grade”. Dit geeft ruim voldoende helderheid om met omgevingslicht

hoeken. 3M™ Diamond Grade™ DG3 is het enige materiaal dat zelfs bij een observatiehoek van

en daarnaast; betere zichtbaarheid.

te kunnen concurreren. Want hoe meer het straatbeeld verlicht is, des te hoger de retro-reflectie op

2˚ en een invalshoek van 30˚ een waarde van 3.5 cd/lux/m haalt.
2

het bord moet zijn om goed te kunnen opvallen.

Aanblik – Verwerking Informatie – Reactie
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