
Toepassing van
Kleeflaagemulsies



Een kleeflaag: misschien wel het belangrijkste onderdeel van 
asfaltverhardingen.

Een asfaltconstructie bestaat uit verschillende lagen asfalt.
Tussen deze asfaltlagen wordt kleef (primer) aangebracht.
Waarom?
•  Alle lagen worden onderling verbonden, hierdoor wordt het 

geheel sterker, met hogere stijfheid en stabiliteit.
• De lagen gaan niet onderling glijden.
• De asfaltconstructie heeft een langere levensduur.

Bitumenemulsie
Een bitumenemulsie (mengsel van bitumen, water en 
emulgatoren) is zeer geschikt om als kleeflaag aan te brengen, 
omdat 
• het goed in dunne lagen te versproeien is.
• het op een vochtige ondergrond aangebracht kan worden.
•  de opslagstabiliteit groot is. Het is lang op te slaan zonder 

nadelige kwaliteitsveranderingen.
•  het breekgedrag maakt snel aanbrengen van een nieuwe 

asfaltlaag mogelijk.
De eigenschappen van bitumenemulsies (zoals breekgedrag, 
viscositeit en stabiliteit) kunnen bij de productie worden 
beïnvloed. Daardoor is er voor alle omstandigheden een geschikte 
kleeflaag te maken.

De kleef bitumenemulsies van Esha:
• Eshalite Kleef C - Hechtlaag voor vrijwel elk type asfalt
•  Eshalite Kleef EM60 - Hechtlaag met gemodificeerd bitumen 

voor dunne deklagen en zwaar belast asfalt
•  Eshalite Kleef HK - Speciaal ontwikkelde kleeflaag voor 

verwerking bij hogere buitentemperaturen. Verkleefd niet aan 
de banden en rijdt niet uit.

•  Eshalite Healtack - Hechtlaag met een bitumen verjongende 
component.

Opslag bitumenemulsies (Kleef C, EM60, Kleef HK)
• Kleef altijd vorstvrij opslaan.
•  Gemodificeerde kleef opslaan bij een temperatuur >10°C.
•  Anti uitrijdkleef opslaan bij een temperatuur >10°C.
•  Kleef in vaten iedere week omrollen, voor het aanbrengen 

enkele malen omrollen.
• Tankinhoud 2 x per maand voorzichtig circuleren/rondpompen.
•  Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, ook indien deze niet 

volledig leeg zijn.

Voorbereiding kleef werkzaamheden
•  De ondergrond goed reinigen, bij voorkeur met een wegdek-

reininger.
•  Na het reinigen voorkomen dat werkverkeer de ondergrond 

berijdt.
•  Weersvoorspelling in de gaten houden. Breng geen kleef aan 

vlak voor een regenbui.



•  Brekerzand aanbrengen, waar het werkverkeer het werkvak ver- 
laat voorkomt vervuiling van de omgeving.

•  De kleef op de aanbevolen verwerkingstemperatuur brengen.
• Schoon materieel gebruiken.

Dosering kleef bitumenemulsie

Het is ook van belang welk soort asfalt er op de kleeflaag wordt 
aangebracht. Bij een open mengsel zal er meer kleef moeten 
worden aangebracht. Op een binder welke met een bandenwals 
is verdicht volstaat minder kleef.

Aanbrengen kleef
•  De (kleef) bitumenemulsie sproeien op de juiste verwerkings-

temperatuur (ca. 60°C).
•  Bij opwarmen voorzichtig circuleren om plaatselijke overver-

hitting te voorkomen.
•  Goed onderhouden en gekalibreerd sproeimaterieel gebruiken. 
•  Bij naden en lassen moeten de hoeken vrij zijn van stof en vuil. 
•  Enkel sproeien als het wegdek vrij is van omgevingsverkeer.
• Voorkom overmatig rondpompen.
•  Nooit reinigen met gasolie. Voor reiniging materieel eerst spoelen 

met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en 
restanten met oplosmiddel verwijderen.

Omslaan kleef bitumenemulsie
De kleeflaag is pas berijdbaar en waterbestendig na het omslaan 
(breken) van de bitumenemulsie.  Het kan tussen 20 minuten en 
een uur duren, voordat het werkverkeer over de kleef kan rijden. 
Het omslaan is te herkennen aan de kleuromslag van de kleeflaag 
van bruin naar zwart. 

De breektijd is mede afhankelijk van:
• Buitentemperatuur, wind en zon.
•  Luchtvochtigheid. Bij een hoge luchtvochtigheid duurt het 

omslaan langer.
•  Soort ondergrond. Een steenachtige ondergrond versnelt het 

breekproces. 

Bij kans op een regenbui na het aanbrengen van de kleef kan 
direct na of gelijk met het kleef sproeien coagulant worden 
aangebracht. Coagulant versnelt de breektijd en vormt een dun 
laagje op de kleef, waardoor indringing van regenwater sterk 
vermindert.

Ondergrond Textuur kg/m2

Nieuw asfalt gesloten 0,15- 0,20

open 0,20 - 0,30

ZOAB 0,30 - 0,50

Oud asfalt gesloten, bitumenrijk 0,15 - 0,20

gesloten, bitumenarm 0,25 - 0,35

open, bitumenarm 0,30 - 0,40

Dunne deklaag gesloten, nieuw 0,35 - 0,45



Controles
Nadat een asfaltconstructie gereed is worden controles op de 
hechting uitgevoerd, onder andere met behulp van boorkernen. 
Aandachtspunten bij het boren van kernen:
•  Minimaal 1 week na het aanbrengen van de asfaltconstructie.
• Altijd recht naar beneden boren.
• Zorgen dat de zaag nooit klemt.
•  Een vastzittende kern nooit met geweld losmaken, gebruik een 

kerntang.
•  Zorgen voor locatiebepalingen van de kernen.

Het komt wel eens voor dat uit de boorkernen blijkt dat 
asfaltlagen los zitten. De ervaring leert dat bij herhaling van de 
controle, nadat het asfalt twee à drie weken bereden is, deze over 
het algemeen vastzitten. 

Esha Infra Solutions
In de weg- en waterbouw is Esha Infra Solutions al meer dan 80 
jaar een begrip.

Vanuit de productielocatie in Groningen levert Esha Infra 
Solutions met name bitumineuze producten en diensten voor de 
infrastructuur aan vele landen in Europa. 

Esha Infra Solutions is onderdeel van Icopal, Europa’s toon-
aangevende producent van producten voor de bescherming en 
afdichting van bouwconstructies.

Esha Infra Solutions bv
Hoendiep 316
9744 TC Groningen

Tel.: +31 (0)50 - 551 64 44
Fax: +31 (0)50 - 551 62 77
E-mail: info@esha.nl




