EXPERTS IN TOPLAGEN

POSSEHL AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV

VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN
- WEGVERHARDINGEN
- INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN
- VLIEGVELDVERHARDINGEN
- cds-BOUWBESCHERMINGSPRODUCTEN

Possehl Aannemingsmaatschappij B.V.,
deel van een internationale keten van
bedrijven, is specialist in zowel onderhoud als verbetering van verhardingen.
Ons werkterrein omvat de civiele- en
utiliteitsbouw.

Daarnaast is Possehl actief lid van:
-	Nederlands Informatiecentrum
bodembeschermende
voorzieningen (NIBV)
- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur.

Belangrijke uitgangspunten in de
dagelijkse bedrijfsvoering van Possehl
zijn:
• Voldoen aan de eisen en verwachtingen
van opdrachtgevers
• Zorgdragen voor veiligheid en
gezondheid van werknemers
• Het minimaliseren van milieubelasting.

Indien u meer adviezen en/of
informatie wenst, kunt u contact
opnemen met één van onze
adviseurs.

Om deze uitgangspunten gestalte te
geven en te waarborgen heeft Possehl de
volgende certificaten:
- NEN-ISO-9001; 2000
-	BRL-3201/2 (uitvoeren van
betonreparaties handmatig)
-	BRL-9320 - productcertificaat voor het
vervaardigen van bitumineus gebonden
mengsels aan de in dit certificaat
vastgelegde milieutechnische aspecten
van van het Besluit Bodemkwaliteit
NL-BSB ASP-004/3 (duurzaam
vormvast);
- CE-markering EAB
-	BRL-9143 KOMO-productcertificaat
kunststofslijtlagen
-	BRL-2369 (de applicatie van voegvulmassa in vloeistofdichte verhardingen)
-	BRL-2371 (het vloeistofdicht maken van
draagvloeren van betonverhardingen)
- VCA** (VGM Checklist Aannemers)
- Erkend Vloerkeur bedrijf
- Erkend leerbedrijf Betonreparateur.

Possehl Aannemingsmaatschappij BV
Zeilmakerijweg 9
NL-4906 CW Oosterhout
Postbus 78
NL-4900 AB Oosterhout
Telefoon: 0162-456544
Fax:
0162-459480
E-mail: possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl
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Possehl en Katfix emulsie-asfaltbeton

Voor kostenbesparend en duurzaam onderhoud

Het toenemende verkeer, in samenhang met strengere milieu-eisen,
bepalen in hoge mate het nemen
van maatregelen die noodzakelijk
zijn voor het onderhouden van
asfaltbetonverhardingen. Economisch
gezien zal de keuze voor onderhoud
eerder gemaakt worden dan de keuze
voor totale nieuwbouw. Het onderhoud
moet vakkundig worden uitgevoerd
met het oog op veiliger verkeer,
verhoging van het rijcomfort en een
beter milieu, kortom duurzamer.
Voor wie zijn wegen verantwoord
maar ook rendabel wil exploiteren,
is het dus zaak een expert te vinden
die garant kan staan voor snelle,
gedegen én betaalbaar onderhoud en
duurzame conservering.

Het moment en de keuze van de
te nemen maatregelen vloeit voort
uit de resultaten van periodieke
inspecties. Blijkt uit de inventarisatie
dat het oppervlak niet meer aan
de eisen voldoet zoals stroefheid,
geluidsproductie, onvlakheid in langsen dwarsrichting, spoorvorming,
vorstschade, mortelverlies, rafeling,
steenverlies enz., is het aanbrengen
van Katfix emulsie-asfaltbeton
een goede onderhoudsmethode.
Ingrijpende reconstructies van wegen
zijn met Katfix EAB vele jaren uit te
stellen.
Katfix emulsie-asfaltbeton
en de toepassingen
Emulsie-asfaltbeton heeft een
groot aantal toepassingen en er
zijn vele variaties in laagopbouw en
korreldiameter mogelijk. Bij de keuze
van het systeem is het maatgevende
schadeverschijnsel doorslaggevend.
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Systeem 7: vastleggen wapening
Groot onderhoud aan ernstig verzwakte
wegconstructies kan lang worden uitgesteld met het opnemen van een stalen
wapening in de asfaltoverlaging. Alvorens
de overige asfaltlagen aan te brengen
worden de stalen wapeningsnetten uitgerold en gefixeerd in een laag emulsieasfaltbeton. Zo ontstaat meteen een
werkvloer voor de asfaltspreidmachine
en werkverkeer. Asfaltwapening wordt
toegepast op asfaltverhardingen maar
ook op betonwegen die overlaagd worden
met asfalt.

Systeem 1: microdeklaag
Het conserveren van verschraald
wegoppervlak met oneffenheden
van 0-3 mm en/of lichte rafeling.
De keuze tussen EAB 0/3 of 0/6 is
afhankelijk van de verkeersintensiteit.
Met EAB 0/3 wordt een dichte textuur
verkregen.
Systeem 1a: microdeklaag
met oppervlakbehandeling
Conservering van ernstig verschraalde
wegoppervlakken en/of open textuur
met oneffenheden tot 3 mm in
verkeersklasse 2,3 en 5.
Dit systeem, vaak aangeduid als ‘slijtslemlaag’, geeft door het inpakken
van de ‘verse’ oppervlakbehandeling
met een mastiekrijk EAB-mengsel
een optimale conservering van de
wegverharding.

Systeem 2:
microdeklaag met profileerlaag
Dit systeem wordt gebruikt om
verschraalde wegdekken met
oneffenheden tot 8 mm te profileren
en te conserveren. Bij oneffenheden
wordt voor de profileerlaag en de
microdeklaag een EAB 0/3 of EAB 0/6
toegepast, afhankelijk van de mate van
oneffenheid.
Systeem 3: smalle rijspoorvulling
Daaronder worden rijsporen met
een breedte van ongeveer één meter
verstaan. Bij op te heffen sporen tot
20 mm levert EAB 0/6 het beste
resultaat. Spoordiepten van 1 tot 25
mm zijn in één keer met EAB 0/6 te
vullen. Nog diepere sporen –tot 45
mm– moeten met twee lagen EAB 0/6
worden uitgevoerd.

Systeem 4:
aaneengesloten rijspoorvulling
Hierbij worden de beide rijsporen en
het tussen gelegen deel in één keer
over een breedte van 1,50 tot 1,75 m.
uitgevuld. Bij rijsporen tot 25 mm valt
de keuze op EAB 0/6. Diepere sporen
–tot 45 mm– worden in twee keer
met EAB 0/6 gevuld. De aanwezige
opstuikingen en/of ruggen moeten
eerst worden weggefreesd.
Systeem 5: smalle rijspoorvulling
met microdeklaag
Bij dit systeem worden eerst de sporen
gevuld waarna over de wegbreedte
een nieuwe microdeklaag wordt
aangebracht. De sporen worden
met een EAB 0/6 gevuld en voor
de microdeklaag is een EAB 0/6
meestal gewenst. Is de rijspoordiepte

onregelmatig en diep, dan verdient
het aanbeveling om eerst systeem 3
‘smalle rijspoorvulling’ aan te brengen
en deze 24 uur door het verkeer te
laten verdichten. Na deze verdichting
wordt de microdeklaag aangebracht.
Systeem 6:
kleur als signaalfunctie
Emulsie-asfaltbeton kan in een
aantal ‘natuurlijke’ kleuren worden
uitgevoerd. Ter onderscheiding
of verfraaiing wordt emulsieasfaltbeton in een aantal natuurlijke
kleuren aangebracht, dikwijls rood.
Gekleurd emulsie-asfaltbeton is
bij uitstek geschikt voor situaties
waarin van het wegdek een signaal
werking moet uitgaan, zoals bij
voetgangersgebieden, parkeer- en
opstelvakken, fietspaden en busbanen.

Systeem 8: ravelingscorrigerende (RCM)
en levensduurverlengende
maatregelen (LVM)
R.C.M. en L.V.M. zijn EAB-systemen die
gerafelde ZOAB-oppervlakken herstellen
en het rafelingsproces van het ZOABwegdek verminderen.
Rafeling Corrigerende Maatregelen:
Een speciaal ontworpen mengsel, zeer
open emulsie-asfaltbeton (ZOEAB), wordt
met de Katfix-EAB-machine op de vooraf
met hoge druk water gereinigde ZOAB
aangebracht. Het mengsel dringt in het
bovenste deel van de ZOAB en de poriën,
gaten en potholes worden afgedicht. Het
verkeer zal het aangebrachte materiaal
verder aandrukken. Dit systeem is
waterdoorlatend.
Levensduur Verlengende Maatregelen:
Op zeer sterk gerafelde ZOABverhardingen kan het L.V.M.-systeem
worden aangebracht. Dit systeem is
vergelijkbaar met de microdeklagen
0/3 of 0/6. Direct voorafgaand aan het
aanbrengen van het L.V.M.-systeem moet
het ZOAB-oppervlak d.m.v. hoge druk
water worden gereinigd. L.V.M. is een
afdichtingslaag en kan overlaagd worden
met b.v. ZOAB. het verkeer kan na ca. 30
min. toegelaten worden. Dit systeem is
niet waterdoorlatend.
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Hoge producties, dag- en nachtuitvoering, mogelijk

In allerlei kleuren mogelijk

water uit. De verwerking vindt
plaats bij ongevingstemperaturen
(tenminste >5 graden Celcius) en
kan op willekeurige momenten
starten en worden onderbroken.
De verwerkingssnelheid ligt op
circa 4 km/uur. Afhankelijk van
de omstandigheden (verkeer,
werkbreedte, syteem en vaklengte)

Katcolor, de microdeklaag in kleur
De toenemende verkeersintensiteit
vraagt om steeds meer aandacht van
alle verkeersdeelnemers.
Onderscheid in kleur op verhardingen
zorgt voor meer duidelijkheid en dus
meer veiligheid in het verkeer.
Katcolor helpt daarbij. Katcolor
is een ontwikkeling in de emulsieasfaltbetontechniek, waarbij een dunne
overlaging, de koude verwerking en de
snelle uitvoeringsmethode opvallende
eigenschappen zijn.
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aanbrengen

mengen

doseren

zijn dag- of nachtproducties tot
7.000 m² mogelijk.
Langdurige afzettingen en
wegomleidingen behoren tot het
verleden. Omdat de microdeklaag
zeer dun is, hoeven putten, goten
en trottoirbanden en dergelijke niet
aan de nieuwe hoogte te worden
aangepast.
water

toevoegingen

emulsie

De verwerking
EAB wordt op de weg met een zelfrijdende machine bereid en verwerkt
volgens de mixed in place methode.
Het geproduceerde mengsel is pasteus
vloeibaar en daarmee eenvoudig te
verwerken. Met een aan de machine
gekoppelde verdeelslede wordt de EAB
gelijkmatig in de vereiste werkbreedte
over het wegoppervlak verdeeld.
Tijdens de verwerking begint het
breekproces van de bitumenemulsie.
Na aanbrengen gaat dit proces door
waarbij de korrels mineraal aggregaat
zich onderling en aan het wegoppervlak
hechten. Zo ontstaat binnen een tiental
minuten een op korrelskelet gebaseerd
koud asfaltmengsel.
Tijdens het brekingsproces (coaguleren
van de emulsie) treedt het productie-

cement

heeft een gegradeerde korrelopbouw.
Aan het mengsel worden cement en
soms stabilisatoren toegevoegd.
Deze toevoegingen dienen om het
verwerkingsgedrag te sturen. Om een
bepaald kleureffect te realiseren (zie
Katcolor rood EAB) kunnen pigmenten
en natuurlijke gesteenten in diverse
kleuren, zoals bijvoorbeeld rode porfier,
worden toegevoegd.
Met het koud aanbrengen van een
microdeklaag (eventueel met profileerlaag) van Katfix emulsie-asfaltbeton,
herstelt en beschermt Possehl wegen
snel, kostenbesparend en duurzaam.
Daarbij zorgt de deklaag voor een
geluidsarm, stroef en gesloten
wegdekoppervlak.

mineraal aggregaat

Possehl voor tijd- en kostenbesparend
en duurzaam wegonderhoud
Katfix emulsie-asfaltbeton (EAB)-is
een koud bereid mengsel van mineraal
aggregaat (steenslag, brekerzand en
vulstof), en een polymeer gemodificeerde bitumenemulsie. Het aggregaat

Als verkeerssituaties onveilig
en zelfs gevaarlijk zijn
Met de toename van het verkeer neemt
ook de onveiligheid op de wegen toe.
Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn
vaak ver te zoeken en ongelukken en
bijna-ongelukken komen meer voor
dan ooit. Het aanbrengen van een
onderscheidende kleur op fietspaden,

voorsorteerstroken, parkeerstroken
of busbanen e.d., kan voor een betere
afwikkeling van het verkeer zorgen.
Daarnaast geeft een lichtgekleurde
Katcolor-laag meer zicht in tunnels,
op bruggen of viaducten, wat de
verkeersveiligheid wederom verhoogt.
Possehl en Katcolor EAB
voor een onderscheidende
en conserverende toplaag
Katcolor is een kleurvariant van de
bekende Katfix EAB microdeklaag
van emulsie-asfaltbeton en heeft
dezelfde specifieke eigenschappen.
Het kan in een zeer dunne laag
worden aangebracht, het wordt koud
verwerkt en de uitvoering kan zeer snel
plaatsvinden. Katcolor is daardoor niet
alleen zeer geschikt om duidelijkheid
in het verkeersbeeld te creëren, maar
is tevens een prima reparatie- en
conserveringsproduct.

Als het straatbeeld wel wat kleur
kan gebruiken
Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen,
busbanen en kruispunten worden
in de regel in conventionele kleuren
uitgevoerd. Het gebruik van gekleurde
toplagen kan in dat beeld zorgen
voor meer afwisseling en opvallende
accenten.
Accenten, die tevens extra aandacht
vestigen op onveilige verkeerssituaties.
Zo kan een onderscheidende of
opvallende kleur de verkeersveiligheid
in een woongebied vergroten.
Possehl voor een kleurige en
milieuvriendelijke toplaag
Met pigmenten in de kleuren,
rood, betongrijs, geel, blauw en
groen in combinatie met gekleurde
natuurgesteenten, kunnen diverse
Katcolor microdeklagen worden
samengesteld.
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Microdeklaag van EAB 0/6
Gemeente Krimpen aan de Ijssel
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Microdeklaag van EAB 0/6
Gemeente Mierlo

Katcolor kan naar keuze worden
toegepast in een hoeveelheid van
8 tot 12 kg/m², afhankelijk van de
kwaliteit en textuur van de bestaande
asfaltverharding.

wegen verantwoord maar ook rendabel
wil exploiteren, is het dus zaak een
expert te vinden die garant kan staan
voor snelle reparatie, gedegen én
betaalbaar onderhoud en duurzame
conservatie.

Duurzaamheid
Het toenemende verkeer, in samenhang met strengere milieu-eisen,
bepalen in hoge mate het nemen van
maatregelen die noodzakelijk zijn voor
duurzaam beheer en onderhoud van
asfaltbetonverhardingen. Economisch
gezien zal het goed beheren van
infrastructuur en het tijdig uitvoeren
van onderhoud voorop staan.
Dan is er sprake van duurzaamheid:
immers de kapitaalinvestering wordt
zo langer in stand gehouden.
Het milieubeleid is gericht op de
overgang naar duurzame productie en
consumptie. De integrale beoordeling
van wieg tot graf van alle milieueffecten van producten en systemen
vormt de basis om tot verbeterde
producten en systemen te komen.
De meest gebruikte methodiek is de
levenscyclusanalyse, ofwel LCA.
De overheden hebben zich ertoe
verplicht om duurzaam in te kopen.
Duurzaam inkopen is het rekening
houden met milieu- en sociale
aspecten in alle fasen van het
inkoopproces.
Bij milieu-aspecten gaat het om
het effect van een product, dienst,
werk, systeem etc. op het milieu,
bijvoorbeeld door energieof materiaalgebruik.
Bij sociale aspecten is te denken aan
o.a. kinderarbeid, mensenrechten.
Duurzaamheidsmaatregelen leiden
nu vaak tot hogere kosten omdat
het als ‘extra’ wordt gezien en de
meetbaarheid van duurzaamheid

EAB-kenmerken met het oog op
duurzaam en tijdig onderhoud
en wat net dat beetje meer vraagt
Economisch verantwoord
• vrijwel geen freeswerk noodzakelijk
• partieel toepasbaar
• geringe laagdiktes
• a ansluitingen zonder
hoogteverschillen
• snelle verwerking en uitvoering
• weinig hinder voor verkeer
• binnen 1 uur berijdbaar
• n auwelijks afhankelijk van
weersomstandigheden
• a an te brengen op een vochtige
ondergrond
• g een hoogte aanpassingen
noodzakelijk v.w.b. putten, hoeken
• zeer gunstig LCA profiel
 ordt koud geproduceerd en is dus
•w
energiebesparend
• minimaal gebruik van grondstoffen
• geen restproducten
• lage geluidsproductie van het EABoppervlak
• gunstige effecten op geluidemissies
• lange restlevensduur.
en prestatie is lastig. Het meten van
duurzaamheid is lastig omdat het een
abstract en veel omvattend begrip is.
In de infrastructuur is dit zeker het
geval, temeer omdat hier nog veel
meer factoren een rol spelen.
Het ontleden van de totale
duurzaamheid in deelaspecten,
die meetbaar zijn, biedt in deze
de oplossing. Te denken valt
aan aspecten zoals bijvoorbeeld
geluidshinder, verkeersoverlast, files,

aantal gehinderden, energieverbruik,
milieubelasting van materialen
(LCA-waarden), winning, productie,
transport van grondstoffen, transport
van grondstoffen naar weglocatie,
processen bij aanleg, afvalverwerking,
recycling van emulsie-asfaltbeton aan
het einde van de levenscyclus enz.

• d e milieubelasting (gering

•
•

Emulsie-asfaltbeton scoort uitstekend
als het gaat om:
• de verkeersveiligheid

•

materiaalverbruik, hergebruik,
laag energieverbruik, geen verwarmingsenergie, geen overproductie,
de exacte hoeveelheid wordt
geproduceerd)
d
 e geluidshinder (lage geluidsbelasting)
d
 e verkeershinder (er kan snel en
‘s-nachts gewerkt worden)
de lange restlevensduur.

Door uitstel van groot onderhoud
worden de kosten van onderhoud met
Katfix EAB nagenoeg terugverdiend.
Indien rekening wordt gehouden met
de langere restlevensduur van Katfix
emulsie-asfaltbeton wordt dit effect
nog gunstiger.
Het goed en tijdig onderhouden
van wegen moet vakkundig worden
uitgevoerd met het oog op veiliger
verkeer, verhoging van het rijcomfort
en een beter milieu. Voor wie zijn

Kwaliteit/Milieu

• E AB is een algemeen aanvaarde
onderhoudsmaatregel;
 ordt uitgevoerd volgens standaard
•W

•
•

RAW bepalingen NEN-EN-ISO 9001:
2008;
P
 roduct en procesbeheersing volgens
BRL 9320 en CE norm;
D
 e milieu-hygiënische kwaliteit van
het product EAB èn van de weg wordt
gewaarborgd.

