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Bindmiddelen
Asfaltverhardingen verouderen en zijn onderhevig aan schade. Wordt geen onderhoud gepleegd dan
zullen de kosten een veelvoud zijn van de kosten die een tijdige onderhoudsmaatregel, bijvoorbeeld
een oppervlakbehandeling, met zich meebrengen. Met een oppervlakbehandeling krijgen invloeden van
buitenaf, zoals UV, water en dooizouten, geen kans. Uw asfaltverharding gaat weer jaren probleemloos
mee.

Voor het welslagen van uw oppervlakbehandeling is de keuze van het type bindmiddel van groot belang.
Esha produceert diverse bindmiddelen met elk zijn eigen specifieke voordelen, zoals

Oppervlakbehandelingen aanbrengen is een specialisme. Deze productwijzer geeft u inzicht in de
mogelijkheden van een oppervlakbehandeling en helpt u op weg om een juiste keuze te maken voor uw
weg.

-

-

-

Eshalite Labiel C: Bitumenemulsie voor normaal belaste wegen, relatief ongevoelig voor weersinvloeden.
Eshalite Labiel EM: Gemodificeerde bitumenemulsie voor toepassingen waar meer wordt gevraagd van
het bindmiddel (bijvoorbeeld voor wegen onder bomen, hoge aslasten en scheurvorming).
Eshalite Surphalt: Hoog gemodificeerde bitumenemulsie voor meervoudige oppervlakbehandelingen op
zeer slechte wegen.
Esha ECO-Periphalt: Warm gemodificeerd, milieuvriendelijk bitumen, speciaal geschikt voor dijken.
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Soorten oppervlakbehand

Enkelvoudige
oppervlakbehandeling

Dubbele
oppervlakbehandeling

Nagestrooide
oppervlakbehandeling

behandeling

Enkelvoudige oppervlak

Een enkelvoudige oppervlakbehandeling bestaat uit één laag bindmiddel en één laag steenslag van dezelfde
gradering.
Toepassing: Conserverende laag op asfaltverhardingen, die nog in relatief goede staat verkeren.
Ook voor toepassing in de bebouwde kom of bijvoorbeeld voor fietspaden.

Surphalt

Penetratielaag

Surphalt
Een Surphalt constructie bestaat uit meerdere lagen bindmiddel en meerdere lagen steenslag.
Toepassing: Conservering van asfaltverhardingen met ernstige schade, denk aan craquelé en oneffenheden.
Door de hoge modificatie en de hoge percentages bindmiddel en steenslag ontstaat een zeer
elastisch en tegelijk zeer stabiele oppervlakbehandeling, waarbij de onderliggende
scheurvorming voor lange tijd niet aan het oppervlak terugkeert. Er zijn resultaten bekend
waarbij wegen 15 jaar lang probleemloos met een Surphalt constructie dienst deden.

andeling

Dubbele oppervlakbeh

Een dubbele oppervlakbehandeling bestaat uit twee oppervlakbehandelingen, dus twee lagen bindmiddel
en twee lagen steenslag.
Toepassing: Op asfaltverhardingen met een behoorlijke schade, denk aan lichte scheurvorming en
verregaande rafeling. Door het toepassen van een dubbele oppervlakbehandeling kan de weg,
in de meeste gevallen, weer circa acht jaar mee.

Advies
Geen enkele oppervlakbehandeling is gelijk en vraagt om een gedegen voorbereiding. Hierbij kan Esha Infra
Solutions u behulpzaam zijn met een onafhankelijk sproeiadvies. Met behulp van een digitale tool maken
de accountmanagers van Esha Infra Solutions een advies waarin alle facetten voor het welslagen van de
oppervlakbehandeling zijn opgenomen. U kunt dan denken aan het soort bindmiddel, de hoeveelheid te
sproeien bindmiddel, het soort steenslag, de staat van de verharding en de te verwachten levensduur.
Uiteraard worden uw wensen in dit advies opgenomen.

behandeling

Nagestrooide oppervlak

Een nagestrooide oppervlakbehandeling bestaat uit één laag bindmiddel en één laag open gestrooide grote
steenslag die wordt dicht gestrooid met een laag fijnere steenslag.
Toepassing: Grotere conservering van bestaande asfaltverhardingen, zonder dat geluidsnormen worden
overschreden. Door het geheel na te strooien met fijnere steenslag ontstaat een relatief fijne
structuur.

Contact
Regio Noord- Oost

Regio Zuid

Regio Midden-West

Romke van der Wal
06 51 60 31 17

Ruud Looyen
06 22 66 68 54

Alex de Jong
06 12 46 81 65

Penetratielagen
Penetratielagen zijn verhardingen die met meerdere lagen bindmiddel en meerdere lagen steenslag zijn
opgebouwd.
Voorbeelden van toepassingen: Het verharden van zandwegen, puinwegen en het aanleggen van
parkeerplaatsen.

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

