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INSTALLATIE-, ONDERHOUD-, EN SLOOPVOORSCHRIFT ANTI-LOOPMAT  

 

Productcode Bevestigingsset (voor 1 Anti-loopmat 490011 bestaande uit 2 delen) aantal 

490011  Anti-loop,zwart,afm. 1279,5 x 570mm 2 

490301  Bevestigingsplank, kunststof, v.Anti-loop 2 

8903426  Sluitring, RVS M8 conform DIN 125A, elektrolytisch verzinkt  4 

8089570  Houtdraadbout RVS, M8x80 conform DIN571 4 
 

LOCATIE VAN DE MAT 

Eisen rondom het plaatsen van de mat: 

• De matten liggen: 

o Minimaal 7 dwarsliggers vanaf de overweg; 

o Minimaal 4,5 m voor of na de ES-las; 

o Minimaal 0,5 m voor of na de telkoppen en kabel aansluiting bij EAK te worden geplaatst; 

o Minimaal 0,1 m voor of na een RAP, Opus44 incl. pedaal en diens kabels; 

o Minimaal 0,3 m voor of na een railspoel. 

• De doorslagveiligheid (DSV) in het spoor dient te worden vrijgehouden. Indien deze verplaatst 

wordt, dan dient te worden nagegaan of er goedkeuring van de vakspecialist seinwezen is. 

• De Anti-loopmatten zijn niet in een wissel geplaatst. 

• Eén aan elkaar gesloten mattenrij heeft een totale lengte tussen de 3,5 m en 7,5 m. 

• Voor voorbeelden van vrij te houden objecten zie bijlagen in de OVS00224. 

 

https://www.railpro.online/nl_NL/p/anti-loop-ontrack-afm-1279-5x570x150mm/6314/
https://www.railpro.online/nl_NL/p/bevestigingsplank-kunststof-v-anti-loop/225/
https://www.railpro.online/nl_NL/p/sluitring-rvs-a4-m8-din125a/2321/
https://www.railpro.online/nl_NL/p/houtdraadbout-rvs-a4-8x80mm-din571/6315/
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INSTALLATIE 

 

Plaatsen van de tweedelige mat tussen het spoor 

 

1) Om de twee matten op de juiste wijze te plaatsen, ga je met je rug naar de overweg staan.  Plaats 

de eerste mat rechts in het spoor. Let op dat de uiteinden van de mat op een dwarsligger liggen. 

Sluit de tweede mat links aan op de eerder geplaatste mat. Zorg dat de uiteinden en 

afwateringsgaten op dezelfde hoogte zitten (zie onderstaande afbeelding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Schuif nu de kunststof plank onder het spoor. Deze komt voor 1/3 onder de mat te liggen.  
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Plaatsen van de mat buiten het spoor 

 

 

1) Start met het uitvlakken van de ballast aan de buitenzijde van het spoor. Plaats een mat tegen de 

bevestigingsmiddelen aan. Boor een gat van 6 mm door de mat in de kunststof plank. Schroef de 

matten (binnenzijde en buitenzijde spoor) met behulp van de houtdraadbout M8 x 80 mm vast 

aan de kunststof plank (zie onderstaande afbeelding). 
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2) Voor het verbreden van de Anti-loopmat, voeg je naar wens matten toe door de reeds gelegde 

matten iets op te tillen en de randen in elkaar te plaatsen. 

 

Voor het verlengen van de Anti-loopmat wordt er van buiten naar binnen doorgebouwd (zie 

onderstaande afbeelding).  

 

» Wanneer er passtukken nodig zijn dan kan de mat worden ingekort met behulp van een handzaag 

en/of een elektrische zaag. Deze passtukken worden met een extra plank en schroeven bevestigd.  

 

 
Indien het hekwerk niet conform ISV00176 is geplaatst, kan de mat dusdanig worden bewerkt dat deze 

toch past.  

 

Leg de mat met de punten naar beneden, oftewel draai de mat om. Teken het te bewerken gebied af met 

behulp van een krijtje en zaag het gewenste stuk af met een reciprozaag. 

 

 

ONDERHOUD 

» Naast het jaarlijks reinigen met een drukreiniger is er geen onderhoud nodig. 

 

 

SLOOP 

» De matten en planken zijn van recyclebaar kunststof of geschikt voor hergebruik. 

» De schroeven zijn opnieuw te gebruiken, mits deze niet zijn afgebroken en nog voldoende 

schroefdraad hebben. 


