KonwéBind

Een stevige tussenlaag
•

Bestand tegen spoorvorming

•

Voorkomt afschuiven

Duurzaam en sterk mengsel
Het af- of wegschuiven van asfalt deklagen is een bekend probleem bij wegbeheerders, vaak op kwetsbare
locaties. Kwetsbare locaties zijn verhardingen waar het verkeer grote wringende krachten uitoefent op het
oppervlak, veelal in dezelfde richting: op en in de buurt van rotondes, bij verkeerslichten, bushaltes en rem- en
optrekzones. De oorzaak van schuivende deklagen is de gladde oppervlaktetextuur van de huidige tussenlagen.
De hechting van de dek- met tussenlaag komt vervolgens neer op alleen de kleeflaag. Deze hechting blijkt in
veel gevallen onvoldoende sterk, waardoor ongewenste vervormingen ontstaan.
De oplossing
De deklaag moet op deze locaties dus extra goed
hechten aan de tussenlaag om de wringende krachten
op te kunnen vangen. Het belang van een goede tussenlaag is hier cruciaal, zonder dat deze de hoofdprijs kost.
De oplossing van APH is KonwéBind.

gebied als daarbuiten, van fietspad tot zwaarbelaste
rotonde. KonwéBind is geschikt voor ieder type deklaag.
Daarnaast is het een goede basis voor het aanbrengen
van een oppervlakte-behandeling. Door toevoeging van
speciale vezels kan aan KonwéBind een scheurremmend karakter worden meegegeven

De voordelen van KonwéBind
De grove textuur van KonwéBind als tussenlaag zorgt
ten eerste voor een mechanische verankering met het
fijnere deklaagmengsel. De deklaag verankert zich in de
poriën van het ruwe oppervlak van deze tussenlaag.
Ten tweede zit er voldoende bindmiddel aan het oppervlak waardoor de deklaag ook goed aan het mengsel
hecht. Ten derde is KonwéBind zeer geschikt voor
hoge percentages gerecycled materiaal. Afsluitend is
KonwéBind een asfaltproduct met een hoge stijfheid en
een goede weerstand tegen vervorming. Kortom: een
duurzaam en sterk asfaltmengsel als oplossing voor de
tussenlaag.

Extra sterke combinatie met onderlaag KonwéBase
KonwéBind is de tussenvariant van KonwéBase. KonwéBind in combinatie met KonwéBase (ook een APHasfalt-mengsel) geeft eenzelfde mechanische
verankering als met een deklaag, maar dan tussen
onderlaag en tussenlaag. Het toepassen van KonwéBind
als tussenlaag op onderlaag KonwéBase geeft een zeer
duurzame verharding met een zeer hoge weerstand
tegen weg- of afschuiven.
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 Nederlandse wegen.
In ons laboratorium wordt de kwaliteit van onze asfaltmengsels uitvoerig gecontroleerd en gewaarborgd.
Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Ook voeren wij op verzoek
funderings- en asfaltonderzoeken uit en geven wij een
kostenefficiënt en onafhankelijk advies.

De toepassingen
KonwéBind bevat alle eigenschappen die van een
tussenlaag verwacht mogen worden én meer. Het
kan worden toegepast op alle locaties waar wringend,
optrekkend of remmend verkeer is. Zowel in stedelijk
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