
Funderingen

Hoogovenslakken

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

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.

In Nederland besteden we veel tijd en geld aan het onderhoud van wegen. Esha Infra Solutions heeft tal van 
bitumineuze producten en systemen die u kunnen helpen bij het ontwerpen en het in optimale staat houden 
van asfaltverhardingen. 

Eén van onze ontwikkelingen is Eshafoam. Eshafoam is de verzamelnaam voor schuimbitumen dat wij 
produceren voor het binden en/of immobiliseren van funderingsmaterialen, zoals hoogovenslakken, 
freesasfalt en andere steenachtige funderingsmaterialen.

Een prima funderingsmateriaal, dat ook enkele nadelen bezit. Denk bijvoorbeeld aan plaatvorming, spat, 
rek en krimp waardoor schade aan het bovenliggende asfalt optreedt. Bovendien zijn er steeds scherpere 
milieueisen waaraan funderingen moeten voldoen. 

Tijdens reconstructies worden hoogovenslakken vaak verwijderd vanuit milieuoogpunt, waarna een nieuw 
funderingsmateriaal wordt aangebracht. Bijzonder kostbaar, terwijl de hoogovenslakken met Eshafoam 
volledig in het werk zijn te hergebruiken.  Daarmee ontstaat een zeer stabiele en flexibele fundering, zonder 
plaatvorming. De eventueel verontreinigde slak wordt volledig geïmmobiliseerd en geeft geen scheurvorming 
in de bovenliggende asfaltconstructie. Daarnaast levert deze methode een enorme tijdswinst op. In 
sommige gevallen kan de laagdikte van de asfaltconstructie worden gereduceerd, zonder concessies aan de 
draagkracht te doen.

Freesasfalt

Freesasfalt wordt al jaren als funderingsmateriaal toegepast. Meestal wordt het dan gebonden met cement, 
waarmee plaatvorming wordt gecreëerd. Dit wordt voorkomen door freesasfalt te binden met Eshafoam. 
Met Eshafoam als bindmiddel ontstaat een zeer stabiele, maar ook flexibele fundering. Hiermee volstaat een 
dunnere asfaltlaag, zonder dat plaat- en scheurvorming optreedt. Ook de bouwtijd is korter. Het freesafalt 
wordt 100% hergebruikt op zeer milieu verantwoorde wijze, waarbij CO2 reductie wordt behaald. Door de 
hoge stabiliteit is een Eshafoam gebonden freesasfaltfundering zeer geschikt voor toepassing bij zware 
industrieën, opstelplaatsen en stoplichten.

Als het om freesasfalt gaat is de mengselsamenstelling cruciaal. Om deze te waarborgen wordt vaak een 
mobiele dwangmenginstallatie gebruikt. 

Alle met Eshafoam gebonden funderingsmaterialen kunnen met traditioneel asfaltmaterieel worden 
verwerkt tot laagdiktes van wel 30 cm in 1 werkgang. Hierbij wordt het materiaal direct onder gewenst profiel 
gedraaid.

Overige steenachtige funderingsmaterialen

Ook hebben we ervaring met het binden van allerlei steenachtige funderingsmaterialen met Eshafoam. Er 
zijn wegen waaronder een grote diversiteit aan materialen als fundering zijn toegepast. Bij reconstructies 
komen deze materialen vrij, waarna deze worden afgevoerd en gestort. Vervolgens wordt een volledig nieuwe 
fundering aangebracht. Deze vrijgekomen materialen kunnen in veel gevallen voor hetzelfde project 100% 
worden hergebruikt als een Eshafoam gebonden fundering. Hierdoor kunnen dure investeringen in volledige 
vervanging van de fundering achterwege blijven en wordt in relatief korte bouwtijd een stabiele, flexibele 
fundering gerealiseerd.

Er zijn verschillende technieken om de genoemde materialen te mengen met Eshafoam.
Als het om hoogovenslakken gaat volstaat veelal het mengen in situ met een voor schuimbitumen 
aangepaste stabilisatiefrees.

Werkwijze

Voordat wordt begonnen met de werkzaamheden zijn er tal van zaken waarnaar gekeken moet worden.
Esha Infra Solutions kan een volledig vooronderzoek uitvoeren waarin de volgende items worden onderzocht 
en aangetoond:

- Milieutechnische aspecten.
- Civieltechnische / constructieve waarden.
- Soort Eshafoam of Eshalite UBC bitumenemulsie.
- Mengselsamenstelling met Eshafoam gebonden funderingsmateriaal.
- Meng methodiek.
- Uitvoeringsaspecten.

Deze vooronderzoeken voert Esha Infra Solutions niet zelf uit. Hiervoor schakelen wij goede relaties in 
die volledig geaccrediteerd zijn en over ruime kennis en ervaring beschikken om u van een onderbouwde 
rapportage te voorzien voor een fundering en asfaltconstructie die probleemloos jaren mee kan.
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