
De rendabele 
onderhoudsmaatregel 
voor tevreden 
weggebruikers

Oppervlakbehandeling

Functioneel, innovatief en duurzaam.



TOEPASSING
Een oppervlakbehandeling wordt toegepast om beginnende 

schade aan de weg een halt toe te roepen. De conser- 

verende laag zorgt dat vuil en vocht geen kans krijgen en 

verbetert de eigenschappen van het wegoppervlak. Dit 

komt de veiligheid en de levensduur van de asfaltcon- 

structie ten goede.

Een oppervlakbehandeling is een geschikte maatregel voor

vrijwel elk wegdek. Er zijn mogelijkheden voor landwegen,

binnenstedelijke wegen, provinciale wegen, maar ook voor

parken, dijktaluds en hellingen.

DAAROM KIEST U VOOR OPPERVLAKBEHANDELING:
• Snelle en efficiënte methode. De behandelde weg is 

vrijwel direct berijdbaar.

• Voordelige onderhoudsmaatregel. U krijgt veel m² 

onderhouden wegdek voor uw geld.

• Grotere zichtbaarheid en veiligheid op de weg:  

Stroever wegdek, ook bij regen.

• De asfaltverharding gaat tot wel 8 jaar langer mee.

• Beter zicht in het donker bij gebruik van witte, 

reflecterende steenslag. Ook met diverse kleuren 

steenslag leverbaar, voor een fraai wegdek en het 

accentueren van voetgangersgebieden en fietssug-

gestiestroken.

BMI ESHA EN OPPERVLAKBEHANDELING
Esha Infra Solutions produceert een totaalpakket oplos- 

singen aan bitumen bindmiddelen voor oppervlakbehan-

delingen, in de vorm van bitumenemulsie (Eshalite) of

warme bitumen. Het aanbrengen is specialistisch werk en

maakt daardoor deel uit van onze dienstverlening.

De combinatie van een oppervlakbehandeling (slijtlaag)

met EAB geeft een sterke en voordelige deklaag.

Esha Infra Solutions
Hoendiep 316
9704 AA Groningen
050 - 551 64 44
infraverkoop.nl@bmigroup.com
esha.nl

Oppervlakbehandeling
Met een oppervlakbehandeling, ook wel slijtlaag genoemd, wordt een laag steenslag met een bitumen 
bindmiddel op het wegdek aangebracht. Is de wegconstructie nog in redelijk goede staat? Dan is een 
oppervlakbehandeling een prima onderhoudsmaatregel, die zich keer op keer bewijst.

BMI Esha
Bitumen is essentieel voor het binden, afdichten en beschermen van asfalt. Esha Infra Solutions heeft ruim 90 jaar ervaring in de ontwikkeling, 
productie en verwerking van bitumineuze producten. Dat zie je terug in onze oplossingen voor de aanleg en het onderhoud van asfalt en 
civiele kunstwerken. Altijd functioneel, innovatief en duurzaam. Altijd topkwaliteit en snel geleverd. BMI Esha vertegenwoordigt de civiele tak  
van BMI Group in Nederland. BMI Group is de grootste producent in Europa van dakbedekking, maar ook van toonaangevende waterdichte  
oplossingen voor civiele projecten. Ons deskundige team biedt ondersteuning voor elk bitumineus en asfalt vraagstuk. Daarmee kunt u rekenen 
op een eindresultaat dat aan alle voorschriften voldoet en waarop u langdurig kunt vertrouwen. Samen werken we aan uw succes. Want als u 
succes heeft, hebben wij dat ook!


