
Duurzaam koudasfalt 
voor snelle 
asfaltreparaties  

Eshafalt

Functioneel, innovatief en duurzaam.



TOEPASSING
• Uitvullen van gaten en verzakkingen

• Reparatie van sleuven

• Aansluiting van asfalt op klinkerbestrating

• Oppervlakkige scheuren

• Reparatie van betonwegen

DAAROM KIEST U ESHAFALT VOOR  
ASFALTREPARATIE
• Kant-en-klaar product

• Snelle uitharding

• Uitstekende hechting

• Blijvend stroef oppervlak

• Voor wringend verkeer

• Eenvoudig aan te brengen

• Direct na verdichten belastbaar

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

Eshafalt
Eshafalt is een koud bereid, snel uithardend asfaltreparatieproduct. De samenstelling zorgt ervoor dat 
Eshafalt tot 3x sneller uithardt dan traditioneel koudasfalt. Daardoor is Eshafalt bij uitstek geschikt voor 
reparaties in bochten (met wringend verkeer) en zelfs snelwegen. Daarnaast is Eshafalt makkelijker te 
verwerken dan traditioneel koudasfalt.

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!

1.  Maak de ondergrond vrij van losse 

delen met bijv. een handbezem.

2.  Breng de bitumen kleefprimer 

(Siplast Primer) aan op het  

oppervlak.

3.  Verdeel Eshafalt en houd hierbij 

ongeveer 10% overhoogte aan.

4.  Strooi het oppervlak licht af met wat 

scherp zand.

5.  Verdicht het koudasfalt met een 

asfaltstamper of trilplaat.

VERWERKING


