
KonwéFlex

Een effectieve interlayer
• Goede weerstand tegen scheurvorming 

• Sterk alternatief voor asfaltwapening

• Besparing in hoeveelheid benodigd asfalt 

• Verlenging van de structurele levensduur



Wegen uitgevoerd op scheurgevoelige funderingen krijgen in de loop van de tijd te maken met scheurvor-
ming. Thermische- of reflecterende scheuren in een asfaltconstructie groeien langzaam omhoog en reduce-
ren de structurele sterkte van de gehele verharding. De reconstructie als gevolg van deze scheuren is een 
kostbare oplossing. 

KonwéFlex
Een oplossing die APH biedt is het toepassen van een 
interlayer in plaats van een fundering met hoge 
stijfheid. Met KonwéFlex kunnen wij de dikte van het 
gehele asfaltpakket reduceren. Een interlayer wordt 
aangebracht bovenop een bestaande asfalt- of ce-
mentbetonconstructie om reflectiescheuren te vermin-
deren. APH biedt met KonwéFlex een interlayer die 
door haar taaiheid en flexibiliteit de scheurvorming en 
-groei remt. 

Mengsel
Konwéflex is een zand-asfaltmengsel met een 
maximale korreldiameter van 6 millimeter, een hoog 
vulstofgehalte en een hoog bitumengehalte (polymeer 
gemodificeerde bitumen). Het mengsel wordt in 
geringe laagdikte van 15 tot 25 millimeter aange-
bracht. Het KonwéFlex-mengsel heeft enerzijds een 
hoge taaiheid en anderzijds een hoge flexibiliteit. De 
hoge taaiheid zorgt voor de opvang en verdeling van 
de spanning uit krimp en uitzettingseffecten. De hoge 
flexibiliteit biedt weerstand tegen scheurvorming. 

Preventieve verhardingslevensduur 
verlenger

Toepassing 
De interlayer KonwéFlex is uitermate geschikt voor 
locaties met kans op scheurvorming in fundering of 
onderlaag. In 2018 is KonwéFlex tweemaal bovenop 
een bestaande betonweg succesvol gedraaid 
nabij Steenbergen. Hier is KonwéFlex een uitstekend 
alternatief voor asfaltwapening om scheurvorming te 
beperken. Over KonwéFlex kan het verdere 
asfaltpakket worden aangebracht.
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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.


