
KonwéStil

Een robuuste asfaltdeklaag

• Hoge geluidreductie 

• Robuust en duurzaam

• Goed bestand tegen wringend verkeer



Een hoge geluidreductie én een lange levensduur is voor asfalt een moeilijke combinatie. Een stiller 
wegdek vraagt een meer open deklaag met meer holle ruimte. Dit is echter nadelig voor de robuustheid en 
levensduur van deze deklaag. Het asfalt wordt gevoeliger voor rafeling omdat de stenen minder 
ondersteuning hebben van hun directe omgeving. Dat maakt dit soort deklagen minder geschikt bij 
wringend verkeer zoals kruispunten en rotondes.

De oplossing
Met KonwéStil biedt APH een deklaag die een stuk 
stiller is zonder in te leveren op levensduur. KonwéStil 
heeft een fijne structuur waardoor minder geluid 
ontstaat. Dat betekent dat minder geluidabsorptie 
nodig is en de deklaag veel dichter kan blijven. De 
lage hoeveelheid holle ruimte zorgt ervoor dat 
KonwéStil een lange levensduur heeft.

De eigenschappen
KonwéStil is opgebouwd uit fijn groevemateriaal, 
kalksteenvulstof en standaard bitumen. De duur-
zaamheid kan nog verder verhoogd worden door een 
polymeermodificatie toe te voegen. KonwéStil wordt bij 
standaard temperaturen geproduceerd en verwerkt in 
een laagdikte van 25 tot 30 mm.

De toepassingen 
De geluidreductie van KonwéStil voldoet aan de 
standaard categorie “Dunne deklagen A”. Daarmee is 
het mengsel geschikt voor gemeente-wegen (50 km/h) 
en doorgaande wegen (80 km/h) waar een forse 
geluidreductie gewenst is. De specifieke mengsel-
opbouw maakt KonwéStil tot een uitermate goede 
oplossing voor locaties waar, naast een forse 

Een hoge geluidsreductie

geluidreductie, ook weerstand tegen wringend verkeer 
is gewenst.

KonwéStil heeft zich al op vele locaties bewezen. Eén 
van de eerste wegvakken met KonwéStil is al in 1998 
op de Ringweg in Goes aangelegd. Ook in 2018 is 
KonwéStil aangebracht, onder andere in de 
gemeenten Meierijstad en Hendrik-Ido-Ambacht. De 
levensduur van KonwéStil kan oplopen tot wel 14 jaar.

De actuele akoestische eigenschappen zijn te vinden 
via kenniscentrum Infomil van Rijswaterstaat. Hier zijn 
de Cwegdek gegevens te vinden van alle erkende 
geluid reducerende deklaag mengsels. 
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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.


