
KonwéBase

Vormvast & stabiel

• Geen spoorvorming

• Weerstand tegen vermoeiing

• De basis voor een stabiele weg



Een weggeschoven deklaag op rotondes, opstelvakken en andere locaties met wringend verkeer zijn net als 
spoor- en ribbelvorming een veelvoorkomend probleem. Voor deze problemen is een oplossing beschikbaar in 
de vorm van KonwéBase. 

KonwéBase
KonwéBase is een asfaltproduct met een hoge stijfheid 
en een goede weerstand tegen vervorming. Het is een 
ultieme tussenlaag onder elk type deklaag. Bovendien 
functioneert het product bijzonder goed onder een  
oppervlakbehandeling. 

Mengsel
KonwéBase is samengesteld uit gangbare mineralen en 
bindmiddelen. De kenmerkende eigenschappen zijn de 
specifieke verhoudingen van de bouwstoffen. Het percen-
tage asfaltgranulaat staat voor optimale duurzaamheid. 
KonwéBase kan voorzien worden van een wapenings-
vezel zodat het mengsel een extra scheurremmende 
werking krijgt. 

Eigenschappen van KonwéBase 
Ten opzichte van conventionele tussenlagen is het steen-
percentage in KonwéBase hoog. Dit zorgt voor langdurige 
weerstand tegen vervorming. Door een relatief hoog per-
centage bindmiddel blijft tegelijkertijd de weerstand tegen 
vermoeiing op een hoog niveau. Door de grove oppervlak-
textuur en het relatief hoge percentage bindmiddel biedt 
KonwéBase de beste basis voor ieder type deklaag en 
oppervlakbehandeling. Hierdoor kan de deklaag zich goed 
verankeren in het oppervlak (optimale interlocking). Naast 
de goede weerstand tegen vermoeiing levert het hoge 
percentage bindmiddel een extra bijdrage aan de hechting 
met de andere asfaltlagen. In combinatie met de kleeflaag 
ontstaat een bijzonder sterke verbinding tussen de lagen. 
Een oppervlakbehandeling kan zich zo uitstekend veran-
keren in de grove oppervlaktextuur van KonwéBase en is 
hierdoor veel beter bestand tegen wringend verkeer.

Toepassingen 
KonwéBase kan worden toegepast op alle secundaire 
wegen, op uitvals- en rondwegen van steden, 

 Interlocking tussen top- en tussenlaag

bedrijfsterreinen en rotondes. Het mengsel is geschikt 
voor opstelterreinen met statische belastingen vanwege 
haar hoge weerstand tegen vervormingen. Daarnaast 
presteert KonwéBase uitzonderlijk goed op polderwegen 
die door het steeds zwaardere landbouwverkeer snel 
spoorvorming of vermoeiingsscheuren vertonen. 

In combinatie met KonwéBind
KonwéBase in combinatie met ons asfaltmengsel Konwé-
Bind biedt dezelfde mechanische verankering als met een 
deklaag, maar dan tussen onderlaag en tussenlaag. Het 
toepassen van KonwéBind als tussenlaag op een onder-
laag KonwéBase geeft een zeer duurzame verharding met 
een bijzonder hoge weerstand tegen weg- of afschuiven.
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APH B.V. is één van de grootste asfaltproducenten van 
Nederland. Wij voorzien de wegenbouwsector van de 
benodigde tonnen asfalt voor de aanleg van de Neder-
landse wegen.

In ons laboratorium wordt de kwaliteit van onze asfalt-
mengsels uitvoerig gecontroleerd en gewaarborgd. 
Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mo-
gelijkheden en toepassingen. Ook voeren wij op verzoek 
funderings- en asfaltonderzoeken uit en geven wij een 
kostenefficiënt en onafhankelijk advies.


