
Asfaltonderhoud: Reflecterende oppervlakbehandeling

  Speciale editie van Esha Infra Solutions Jaargang 2 - 2014 - nummer 02 www.eshainfrasolutions.nl

Een vast gegeven in wegdekreflectie

Wegdekreflectie is een ontwikkeling in de wegenbouw die 
Esha toejuicht. Met toepassing van witte licht reflecterende 
steenslag is minder licht nodig voor goed zicht op de weg.

Met als resultaat veiligheid voor de weggebruiker en een 
mogelijke besparing op de openbare verlichting. Ook het 
milieu is er bij gebaat. Om hun werk te kunnen doen, is 
het belangrijk dat de witte steentjes goed blijven zitten 
in het asfalt. “En daarbij komen onze bitumenemulsies 
om de hoek kijken”, aldus Alex de Jong, account manager 
bij Esha Infra Solutions. “Onze bitumenemulsies vormen 

de bindende factor in wegdekreflectie. En het mooie is dat 
wegdekreflectie, in combinatie met asfaltonderhoud, slechts 
een kleine extra investering vergt. In combinatie met onze 
slijtlaagemulsies of EAB emulsies heb je veel minder van de 
relatief dure steenslag nodig, immers een dun laagje op het 
oppervlak volstaat. Bovendien pleeg je tegelijk noodzakelijk 
wegonderhoud, waarbij de stroefheid van het wegdek weer op 
peil wordt gebracht. 
Het resultaat is een veilig, fraai ogend wegdek, dat ook 
nog eens extra lang meegaat, doordat het minder warmte 
opneemt.”dvies op maat

Asfalt hoeft niet altijd zwart te zijn. Met het gebruik van kleuren creëer 
je niet alleen een asfaltverharding die heel goed bij de omgeving past, 
maar ook duidelijkheid op de weg.  Vooral als het toegankelijk moet 
zijn voor meerdere weggebruikers, zoals een voetgangersgebied dat 
soms toegankelijk moet zijn voor gemotoriseerd verkeer. Ook gekleurde 
fietspaden, fietssuggestiestroken of opstelvakken op een onoverzichtelijke 
kruispunt maken verkeerssituaties duidelijker en daarmee veiliger voor 
de weggebruiker. 
De bitumenemulsies van Esha infra Solutions zorgen voor een uitstekende 
hechting van vele soorten gekleurde steenslag.
Onze adviseurs kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden.

Geef kleur aan de weg
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Colofon
De Eshakoerier is een uitgave van
Esha Infra Solutions bv
Hoendiep 316
Postbus 70038
9704 AA Groningen

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ons: 050 - 551 64 44

De Eshakoerier is gedrukt
op milieuvriendelijk 
papier.

Digitale nieuwsbrief
Mis niet langer de laatste informatie 
van Esha op uw vakgebied! Ga naar  
www.eshainfrasolutions.nl en schrijf u 
in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Productwijzer
Een handige poster 
met alle producten 
voor asfaltproductie. 
Vraag ernaar op  
onze stand, of  
vraag hem aan op
www.eshainfrasolutions.nl. Zolang de 
voorraad strekt.

Evenementen
Andere evenementen die interessant 
kunnen zijn voor u: 
•  LVO (Levensduur Verlengend 

Onderhoud) dag door Rijkswaterstaat, 
3 november 2014, Apeldoorn. Meer 
informatie op www.asfaltblij.nl

•  Asfaltdag 2014, 9 december 2014, 
Amersfoort. Meer informatie op  
www.asfaltdag.nl

Mogen we u  weer begroeten?

Volg Esha Infra
Solutions op:

Emulsie asfaltbeton is een 
milieuvriendelijke, snelle en voor-
delige onderhoudsmethode voor asfalt. 
Het is  onder meer geschikt als dunne 
deklaag, geluid reducerende laag en 
als rijspoorvulling. Het mengsel van 
mineraalaggregaat, gemodificeerde 
bitumenemulsie, cement en water 
wordt bij omgevingstemperatuur 
bereid en verwerkt, waardoor 
brandstof en CO2 wordt bespaard. 
EAB is niet alleen in diverse kleuren 
verkrijgbaar, maar is ook leverbaar 

met reflecterende steenslag, voor een 
veilig en energiebesparend wegdek.
Voor het maken van EAB-constructies 
levert Esha technologische kennis en 
bitumenemulsies (Eshalite DSK) met 
een uitstekende hechting, die maken 
dat het behandelde wegdek binnen een 
half uur berijdbaar is. 

Weten of onderhoud met Emulsie 
asfaltbeton geschikt is voor uw 
wegdek? Vraag onze adviseurs een 
advies op maat.

Asfaltonderhoud:
Emulsie asfaltbeton (EAB)

Hoogstabiel

Geluidsreductie / Open dunne deklagen

Hechten

R- ZOAB deklagen

Afdruipremmers

Geluidsreductie / dunne deklagen

voor de asfaltindustrie
Schuimbitumen

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 CO
2-uitstoot wordt verminderd. 

Esha kan door het eigen R&D laboratorium een toegevoegde waarde leveren aan bijvoorbeeld 

(alternatieve oplossingen voor) onderhoudsvraagstukken en duurzaam inkopen.

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.

Periphalt 45a 
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

 
 Poclon PM 

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.

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.

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.

Eshafoam 
Eshafoam is een schuimbitumen en kan worden toegepast als bindmiddel in 

funderingen. Door het gebruik van Eshafoam worden zettingen opgevangen en 

hebben deze krachten geen nadelig effect meer op het bovenliggende asfalt. 

 
  

Eshafoam kan van een additief worden voorzien, waardoor het maken van gietasfalt 

in situ kan plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een zeer homogeen mengsel wat aan alle 

eisen voldoet. Naast de kwaliteit van het mengsel is door het gebruik van Eshafoam 

een zeer hoge dagproductie mogelijk. 

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. 

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.

 
 Genicel Ft 

Genicel 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.
 

 Genicel Ft60 
Genicel 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.

Eigen R&D

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

De wegen in de Friese gemeente 
Achtkarspelen zijn klaar voor de 
herfst en winter. Bij onderhoud aan 
60.000 m² asfaltoppervlak is een 
unieke slijtlaag met reflectiesteen 
aangebracht. Licht van auto’s en fietsen 
wordt weerkaatst, waardoor het zicht 
en daarmee de verkeersveiligheid 
wordt vergroot. De speciale steenslag 
is aangebracht in combinatie met 

een Eshalite slijtlaagemulsie. Wat 
je noemt ‘asfaltonderhoud met een 
plus’: De asfaltwegen en -paden 
kunnen weer jaren mee, terwijl er 
minder openbare verlichting nodig is 
en de verkeersveiligheid, zeker nu de 
dagen weer korter worden, groter is. 
De onderhoudswerkzaamheden zijn 
uitgevoerd door Akroh Slijtlagen en 
Oosterhof Holman.


