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Hoogstabiel
Periphalt HS

Esha Periphalt HS is een dubbel gemodificeerd bitumen en is speciaal ontwikkeld voor
asfaltsoorten waar van asfalt een hoge stabilteit wordt gevraagd.
Toepassingsgebied: Opstelstroken, zwaar belaste wegen in havengebieden e.d.

Poclon MS

Esha Poclon MS is een korrel modificatie die geleverd wordt in handzame zakken tot
big bags van 1.000kg. Esha Poclon MS wordt toegepast bij kleine producties asfalt en
wordt tijdens het mengproces toegevoegd.

Geluidsreductie / dunne
Periphalt 45a

Poclon PM

Technocell / Topcel

Om ontmenging van het asfaltmengsel te voorkomen worden vezels tijdens het
mengen toegevoegd. Technocell en Topcel beschikken over eigenschappen die
voorkomen dat bitumen afdruipen en dragen bij aan een homogeen te verwerken
asfalt. Technocell en Topcel zijn bulk leverbaar, in handzame zakken en in big bags.

Topcel FT

Topcel FT is een gemodificeerde vezel die met name in SMA of in speciale asfaltmengsels wordt toegevoegd. Genicel bevat een modificatie waardoor bij lagere
temperaturen kan worden geproduceerd en betere eigenschappen In het mengsel
ontstaan.

Topcel FT 60

Topcel FT 60 is een gemodificeerde en met hechtverbeteraar voorziene vezel die met
name in SMA en in dunne (geluidsreducerende) deklagen wordt toegepast. Deze twee
modificaties dragen bij aan een langere levensduur van het asfalt.

deklagen

Esha Periphalt 45a is een elastomeer gemodificeerd bitumen met een zeer geringe
neiging tot afdruip. Esha Periphalt 45a beschikt over excellente
vermoeiings-eigenschappen, geringe afdruip en stabiele eigenschappen. Door deze
eigenschappen is Periphalt 45a geschikt voor geluidsreductie of dunne deklagen
Esha Poclon PM is een korrel modificatie die geleverd wordt in handzame zakken tot
big bags van 1.000kg. Esha Poclon PM wordt toegepast bij kleine producties asfalt en
wordt tijdens het mengproces toegevoegd.

Hechten
Eshalite Kleef C

Eshalite Kleef C is een zeer snel brekende kationische bitumenemulsie. Hierdoor komt
het bitumen zeer kort na het aanbrengen vrij uit de emulsie. Eshalite Kleef C wordt in
een standaard hoeveelheid van 0,3kg/m2 op het te behandelen oppervlak gespoten
om een optimale hechting tussen twee asfaltlagen te realiseren.

Eshalite EM 60

Eshalite EM 60 is een zeer snel brekende kationische polymeergemodificeerde
bitumenemulsie. Eshalite EM 60 wordt hoofdzakelijk toegepast als hoogwaardige
hechtlaag onder warm aangebrachte dunne (geluidsreducerende) deklagen. Het
gemodificeerde bitumen levert een extra sterke, flexibele en dikkere laag waardoor de
open gegradeerde deklaag zeer goed verbonden wordt met de onderlaag.

Eshalite HK

Eshalite HK is een zeer snel brekende kationische bitumenemulsie.Eshalite Kleef HK
is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van het uitrijden en verkleven aan de banden
van het werkverkeer. Denk bijvoorbeeld aan woonwijken, zeer snel uit te voeren
producties, situaties waarbij de omgeving schoon gehouden moet worden. Eshalite
HK wordt in een standaard hoeveelheid van 0,3kg/m2 op het te behandelen oppervlak
gespoten om een optimale hechting tussen twee asfaltlagen te realiseren.

Eshalite Healtack

Eshalite Healtack is een zeer snel brekende kationische verjongende bitumenemulsie.
Eshalite Healtack is speciaal ontwikkeld voor uitloopvakken bij freesvakken in
ZOAB. Door het uitlopen van de walsen op het oude ZOAB ontstaat verbrijzeling in
de bitumenbruggetjes, welke in een later stadium rafeling tot gevolg heeft. Om met
eigen kleef sproeiwagens met hetzelfde product een hechtlaag onder het nieuw aan te
brengen ZOAB aan te brengen en om de uitloopvakken te “sealen”, is Eshalite Healtack
ontwikkeld.

dunne deklagen
Geluidsreductie / Open
Periphalt WW

Esha Periphalt WW beschikt door haar modificatie over een hoge viscositeit
waardoor er nauwelijks neiging tot afdruip plaatsvindt. Tevens beschikt Periphalt
WW over een zeer hoge water resistentie, hetgeen de levensduur van de open dunne
(geluidsreducerende) deklaag ten goede komt.

R- ZOAB deklagen
Periphalt HZ 90

Esha Periphalt HZ 90 is een hoog gemodificeerd bitumen met revitaliserende
eigenschappen. Door het toevoegen van Periphalt HZ 90 kan gefreesd ZOAB tot 50%
worden hergebruikt tot ZOAB deklagen. Hierdoor ontstaat een enorme milieuwinst.

SMA NL-8G+
Periphalt NC 100

Contact
Periphalt NC 100 is een gemodificeerde bitumen welke speciaal ontwikkeld is voor de
toepassing van SMA-NL8G+. Periphalt NC 100 geeft een zeer lange levensduur aan dit
speciaal ontwikkelde mengsel. Door de nauwkeurige samenstelling van dit mengsel
beschikt het over een goede geluidsreductie, goede stabiliteit, flexibiliteit en lange
levensduur.

Sales måanager specials and business
development

ZOAB 0/8
Periphalt NC 80

Periphalt NC 80 is ontwikkeld voor provinciale wegen waar men de verkeersveiligheid
wil verhogen met ZOAB en waarbij geluidsreductie ook een belangrijke factor
is. Een ZOAB 0/8 heeft een hoog percentage holle ruimte, hierdoor is Periphalt
NC 80 ontwikkeld om er voor te zorgen dat de schadelijke invloeden van
water, uv en dooizouten geen schade diep in het mengsel te weeg brengt.
Periphalt NC 80 heeft en relatief hoge waterresistentie geeft een langere levensduur.

Ralph Venema
06 23 71 59 82

In de wegenbouw is Esha Infra Solutions (opgericht als Smid en Hollander) al meer dan 80 jaar actief. Vanuit de productielocatie in Groningen levert Esha Infra Solutions producten, voornamelijk op basis van bitumen, voor de aanleg en
het onderhoud van asfaltverhardingen aan vele landen in Europa. Esha Infra Solutions is onderdeel van Icopal, Europa’s toonaangevende producent van producten voor de bescherming en afdichting van bouwconstructies.
Esha Infra Solutions werkt met diverse partijen in de markt aan het realiseren van de juiste technische en functionele oplossing voor infra projecten. Daarbij concentreert Esha zich op:
• Asfaltproductie en -verwerking
• Asfaltonderhoud
• Afdichten, versterken en beschermen van constructies

Eigen R&D
De eigen R&D afdeling is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande.
Zo was Esha de eerste partij die bitumenproducten leverde waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd.
Esha kan door het eigen R&D laboratorium een toegevoegde waarde leveren aan bijvoorbeeld
(alternatieve oplossingen voor) onderhoudsvraagstukken en duurzaam inkopen.

www.eshainfrasolutions.nl info@esha.nl Tel: +31 (0)50-551 64 44

