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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken

Bij de bevestiging van particulier gebruikte bestrating (in de
regel met geringe verkeersbelasting) wordt de gebonden
met de ongebonden bouwwijze gecombineerd. Dit betekent dat de draag- en beddingslaag ongebonden zijn en
enkel de voegvuller is gebonden. Particuliere aannemers
geven graag de voorkeur aan deze bouwwijze, omdat hiermee de bestrating onderhoudsvrij blijft (men hoeft niet
regelmatig on- kruid te wieden) en zand en steentjes worden niet in de woning gelopen. Beperkt door de vering van
ongebonden bestratingen kunnen bij deze bouwwijze echter alleen de flexibel ingestelde voegenvullers toegepast
worden (zie hiervoor 13.2 “reactieharsgebonden voegen”).
Bij de planning en uitvoering van straten, wegen en
plaatsen met de gebonden bouwwijze moet de volgende
literatuur en regelgeving in acht worden genomen:

Dek

onderlaag

2. Draaglaag

1. Draaglaag
(bijv. vorst beschermingslaag)
Planum
verbeterde
onderbouw

onderbouw

Afhankelijk van de aard van de weg/plaats en zijn gebruik
(verkeersbelasting, reinigingsmachines, etc.) onderscheidt
men in het generaal twee bouwsoorten: de gebonden en
ongebonden bouwwijze. Bij de gebonden bouwwijze
worden voor voegen, bedding en draaglaag bindmiddelhoudende materialen ingezet, bij de ongebonden bouwwijze zijn de materialen bindmiddelvrij.

Bestrating
Incl. voeg
Bedding

Onderbouw

De bedekking van straten, wegen en plaatsen met steen- en
plaatbedekkingen vormt een van de oudste bouwwijze. Zij
wordt ook vandaag de dag nog in veel gebieden van de
straten- en wegenbouw gebruikt.

bovenbouw

Basisprincipes

puin
afwachtende
bodem

ondergrond

Opbouw conform RStO
Bestrating Voegen Bedding

DIN 18 318
Merkblad

Dek
Bovenbouw

draagla(a)g(en)

ZTVT

Onderbouw evt.

ZTVE

ondergrond

ZTVE

RStO

• ZTVP – StB 06 (FGSV)

Toegevoegde technische verdragsbepalingen en richtlijnen
voor de vervaardiging van bestrating, plaatbedekkingen en
omlijstingen

• DIN 18 318 (VOB, deel C)

Wegenbouw – bestrating en plaatbedekkingen in
ongebonden uitvoering, omlijstingen

• DIN EN 1338

Bestrating van beton

• DIN EN 1339
Platen van beton

• DIN EN 1342, DIN EN 1343

Platen van natuursteen voor buiten, bestrating van
natuursteen voor buiten

• DIN EN 1344, DIN EN 1345

Bestratingsklinkers in een zandbed, bestratingsklinkers in
een lijmbed

• DIN EN 18 503
Bestratingsklinkers

• DNV-Merkblad

Straatstenen en tegelbekledingen van natuursteen
voor verkeersgebieden

Regelwerkszuordnungen

• FGSV – Onderzoeksgezelschap voor de
weg en het verkeer

Werkdocument voor oppervlaktebevestiging met straatstenen en tegelbekledingen in gebonden uitvoering

• RStO 12 (FGSV)

Richtlijnen voor de standaardisatie van de bovenbouw
van verkeersgebieden

• WTA Merkblad

Gebonden bouwwijze - historische bestrating

• FGSV

Merkblad voor dragers van afvoerputten

• ZTV-Wegenbouw

Aanvullende technische contractvoorwaarden voor de
aanleg van wegen en pleinen buiten weggebieden

• Handboek gebonden bouwwijze

Compacte kennis voor kantoor en bouwplaats

481

13
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Basisprincipes
Bij de gebonden bouwwijze wordt de bestrating- of platenbedekking in een hydraulisch verhardend lijmbed op een
gebonden draaglaag hamervast gelegd. In het verleden
werden dichte beton- of gebonden draaglagen gebruikt.
Vandaag de dag geeft men de voorkeur aan een waterdoorlatende drainagebetonlaag of drainage asfalt.
De mortel van het bed moet eveneens waterdoorlaatbaar
zijn, voor de voeg daarintegen bestaan deze eisen niet.
De steen moet daarbij in de regel voldoende, zo mogelijk
met een gelijkmatige voegafstand gezet worden. Sommige
betonbestrating worden gevoegd met een afstandshouder,
die de vervaardiging van een gelijkmatig voegbeeld zonder
grote verlegtechnische moeite garanderen.
Het vullen van de voegen volgt met een gebonden voegmassa. Door de combinatie van een gebonden onderbouw
met een gebonden voeg ontstaat een monolithisch systeem, dat de zwaarste belastingen doorstaat.

Granietbestrating gezet in een drainerende beddingsmortel op een grove
korrel, waterdoorlatende gebonden draaglaag.

Gebonden bouwwijzen nemen afhankelijk van de belasting
begrenste vervormingen op.
De uitzettingen mogen maar klein zijn, omdat cementgebonden mortel een zeer geringe breekuitzetting bezit
(0,1 tot 0,2 mm/m).
Juist door de verschillende belastingen (verkeersbelasting,
temperatuurinvloeden), de niet homogene gezamelijke
opbouw van de bestrating, de verschillende krimpeigenschappen en de daaruit resulterende eigen spanningen
in de constructie zijn haarscheuren onvermijdelijk. Deze
voeren echter niet tot een beschadiging van de bestrating.
Onder de ongebonden bouwwijze verstaat men een
verlegging van de bestrating resp. platen in een los splitbed met het aansluitend intrillen. De voegen, voor zover
aanwezig, werden in het verleden met zand of met fijn
edelsplit gevuld. Juist door de inzet van veegmachines bij
de reiniging van straten worden deze losse voegvullingen
zeer snel weggeveegd. Dit heeft tot gevolg, dat de stenen
bij een bepaalde verkeersbelasting verschuiven en hierdoor
spoorvorming ontstaat. Onder zekere voorwaarden kan
hier met reactieharsgebonden voegmortel (hoofdstuk 13.2)
uitkomst geboden worden.

Betonnen bestrating als goot gezet op een betonnen fundering.

Bestrating met ongebonden onderbouw, gezet in een zand-kiezelbed.
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Basisprincipes
Schade en oorzaken
De historisch bewezen ongebonden bestratingsbouwwijxe
ivoldoet maar gedeeltelijk aan de eisen van vandaag, zoals
wordt gezien in veel steden en gemeenten. Door de versterkte optredende zware verkeersbelastingen van vandaag
(vrachtwagens en bussen) worden de ongebonden bedekkingen op zijn ergst eveneens beschadigd. De inzet van
veegmachines, die het ongebonden voegmateriaal (zand,
split, etc.) opnemen en daarmee de voeg legen, begunstigt de mogelijkheid tot het indringen van water in de
constructie en daarmee de blijvende beschadiging van de
gezamenlijke opbouw. Deze beschadigingen vertonen zich
als spoorvorming, bodemverzakkingen, gaten, vierkante
stenen en verschuivingen van de stenen. Om deze beschadigingen te voorkomen, moet bij zware verkeersbelastingen
een verlijming van de stenen op een gebonden draaglaag
gepland worden. Het voegen moet eveneens met een,
hydraulisch verhardende voegmortel met hoge hechtsterkte
of reactieharsmortel gebeuren.

Weggezogen en weggespoelde voegvulling door reinigingsproces en
regenwater.

Ongebonden bouwwijze

Schotterbett

Sand

Verschoven bestrating als gevolg van falende voegvulling en overeenkomstig hoge verkeersbelastingen.
Lastfall

Spoorvorming en verschuiving van de bedekking veroorzaakt door reiniging en te hoge verkeersbelastingen bij ongebonden bouwwijze.

Achteraf laat een ongebonden bestrating zich niet door
hydraulisch afbindende, voegvullers met hoge sterkte stabiliseren. Deze zijn te broos en kunnen de vering van de
bestrating niet opnemen. Een vernieling van de voeg (zie
foto rechts) is het gevolg. Hydraulisch afbindende voegenvullers mogen niet op een ongebonden bestrating ingezet
worden!

Beschadigde voegen, veroorzaakt door de combinatie van hydraulisch
gebonden voegen met ongebonden onderbouw met bijbehorende verkeersbelastingen.
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Basisprincipes
Bestrating

Baksteen bestrating

Voor de bevestiging van verkeersgebieden in openbare en
particuliere gebieden wordt tegenwoordig een verscheidenheid aan stenen materialen gebruikt. Deze omvatten stenen
gemaakt van beton, natuursteen of baksteen. De stenen
worden aangeboden in verschillende formaten, diktes en
formaten. Een tendens tot grote stenen met grote diktes
(ongeveer 8 - 16 cm) is herkenbaar.

Betonnen stenen

In bepaalde regio‘s zijn verkeersgebieden met bakstenen met succes
geplaatst. Deze worden meestal gezet in een mortelbed.

Druksterkten van natuursteen
Betonnen straatstenen worden tegenwoordig aangeboden in een ondertussen onhandelbare verscheidenheid aan vormen en kleuren en worden
op veel plaatsen gebruikt voor oppervlaktebevestiging. De productie is
onderworpen aan een gestandaardiseerde regeling conform DIN EN 1338,
DIN EN 1339.

Natuursteen bestrating
Natuurstenen klinkers zijn historisch bewezen en vertegenwoordigen de oudste bouwmethode. Voor de productie van
bestratingoppervlakken moeten weersbestendige natuurstenen worden gebruikt. Een natuursteenexpert zou hier
met een adviserende functie actief moeten zijn.

Gesteentegroepen

Druksterkte conform
DIN 52 105 N/mm2

A. Stollingsgesteente
1. Graniet, Syeniet
2. Dioriet, Gabbro
3. Kwartsporfier
Keratophyr
Porphyriet
Andesiet
4. Basalt, Melaphyr
Basaltlava
5. Diabas

160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

B. Afzettingsgesteente
6. kiezelig gesteente
a) Ader kwarts, Kwarsiet,
Grauwacke
b) kwartsiet zandsteen
c) andere kwartsiet
7. Kalkstenen
a) dichte kalk en dolomieten
(inclusief marmer)
b) andere kalkstenen incl.kalkconglomeraten
c) Travertin
Natuursteen groot plaveisel voor een druk straatgedeelte.

280 – 180

C. Metamorf gesteente
8. Gneise, Granuliet
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Basisprincipes

Belastingsafhankelijke opbouwen conform RSTO

gebonden bedding (drainerend)

Opbouw:
• 8 – 16 cm
• 3 –   5 cm
• 12 – 20 cm
		

Natuursteen-/Betonsteenbestrating
Beddingsmortel
gebonden draaglaag (drainerend)
bescherming tegen vorst

gebonden draaglaag

ongebonden draaglaag
= beschermingslaag tegen vorst

Richtlijnen volgens RStO

De geldige RStO beschrijft nog steeds de niet gebonden
bouwwijze. Het kan echter dienen als werkbasis voor
de planning van een oppervlak in gebonden bouw.
Ongebonden opbouwen hebben een zekere flexibiliteit
of zelfs veereffecten. Dit is niet het geval bij gebonden
bouwmethoden. Daarom moeten gebonden constructies
enkele centimeters dikker gemaakt worden.

Systeemoplossingen naar belastingsgraad
1

gebonden voeg

•
•
•
•

Erf- en garage-opritten
Tuin en- parkpaden
Parkeervlakken
Voetgangerszones met licht leveringsverkeer

•
•
•
•

Auto‘s, bus en vrachtverkeer
Draaiplaats
Straten
Kruispunten en vluchtheuvels

beddingsmortel 8 – 10 cm (drainerend)
ongebonden draaglaag
(kiezel/puin verdicht)
Lichte tot middelmatige belasting.

2

gebonden voeg

beddingsmortel 3 – 5 cm (drainerend)

gebonden draaglaag 12 – 20 cm

Middelzware tot zware belasting.
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Basisprincipes
Goten
Voor straat- en oppervlaktedrainage, ongeacht het type
bestrating (ook voor asfalt), wordt het resulterende regenwater via goten (van bestrating en natuurstenen bestrating) naar
de afvoerpunten (geulen) geleid.Goten worden structureel
als smal beschouwd, soms filigraan eindeloze structuren. Hoe
smaller ze worden, hoe gevoeliger ze zijn voor stuwkracht en
belastingen van bovenaf.
Belangrijk voor de levensduur van een goot is een stabiele ondergrond (mogelijk ook een betonnen, versterkte
fundering), het verleggen van de straatstenen „nat-innat“ met gepaste hechtbruggen en een volledige opvulling van de straatstenen met een geschikte voeg (Sopro
BetonSteenVoeg, Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar).
In veel gevallen worden straatgoten tegenwoordig gemaakt van betonnen
straatstenen.

Opbouw goot

Betonnen fundering van een goot in een straat.

1

Het zetten van de natuurstenen straatstenen in een systeem op de balkfundering.
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2

4

3

5

1

Draaglaag

2

Fundering beton

3

Hechtbrug (Sopro Hechtlaag)

4

Beddingsmortel (Sopro DrainageMortel)

5

Gebonden voeg
(Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar of
Sopro BetonSteenVoeg)
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Basisprincipes
Bestratingen
Straatstenen en tegels worden gebruikt in de meest uiteenlopende openbare ruimtes voor de bestrating van grote
oppervlakken. Dit geldt in het bijzonder voor marktplaatsen, voetgangerszones, wegen en speciale verkeersvoorzieningen (bushaltes, rotondes etc.)..
Afhankelijk van de belasting worden ook deze oppervlakken
geproduceerd in de gebonden bouwwijze. Het is belangrijk
om ervoor te zorgen dat de draaglagen dienovereenkomstig gedimensioneerd zijn en beddingsmortel en hechtbrug
„nat-in-nat“ worden verwerkt.
Naast de gebruikelijke, bekende straatsteenformaten worden steeds grotere formaten stenen (bijv. 60x120x14 cm)
gebruikt voor de vormgeving van pleinen. Hier is het cruciaal
dat de verlegging plaatsvindt in een gebonden constructie,
omdat door belastinginvoer bepaalde hefboomkrachten de
platen in de hoogte kunnen verschuiven en zo uitstekende
randen ontstaan.

Wegdek, geplaveid met natuurstenen bestrating.

Naast natuursteenplaten worden tegenwoordig ook groot formaat betonplaten gebruikt voor de vormgeving van pleinen.

Groot formaat natuurstenen platen gelegd in
een gebonden bouwwijze.

Vooral bij grote platen is het aanbrengen van een
hechtbrug en het „nat-in-nat“ werken cruciaal
voor de levensduur van de constructie.

Geplaatste natuurstenen plaat in een beddingsmortel van geschikte dikte.
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Basisprincipes
Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze
Zelfs als een geplaveid oppervlak wordt gemaakt in de gebonden bouwwijze en het oppervlak als afgedicht* wordt
beschouwd, zal een bepaalde hoeveelheid vocht in de constructie migreren. Dit komt deels door de open porositeit van de
bedekkingen en deels door mogelijke haarscheurtjes in de constructie.
Deze komen af en toe voor als gevolg van temperatuurinvloeden of krimp in de algehele onderbouw. Deze haarscheurtjes
zijn echter geen defect en hebben geen invloed op de levensduur van de constructie.
Vanwege de penetratie van vocht in de constructie volgt het principe van „waterdoorlatend van boven naar beneden“. Met
andere woorden, een monokorrel-beton / mortel (Sopro DrainageMortel) wordt gebruikt voor de productie van de basis
en de beddinglaag. Dit slaat het water niet op, maar laat het ongehinderd wegstromen, waardoor de constructie zich zelf
ontwatert en duurzaam vorstbestendig is.

80 – 90 %

Goot

≈ 10 - 20 %
Wegprofiel volgens het principe: „Van boven naar beneden waterdoorlatend worden.“
* Opmerking: Als de constructie met de gebonden bouwwijze wordt gemaakt, moet de afvoer van oppervlaktewater door goten en geulen
worden verzekerd!

Voegbreedte en -diepte

voegbreedten
van 5 – 30 mm

voegdiepten
ca. steen-/plaatdikte, min.
2/3 van de steendikte

Om een duurzaam belastbare en functionele bestrating te verkrijgen, moeten de vereiste voegbreedten en voegdiepten (2/3 van de steendikte) worden gepland en aangehouden.
488

Om de voegen goed met de gebonden voegmortel
op te kunnen vullen, moet een zekere voegbreedte
aangehouden worden.
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Basisprincipes
Opbouw van de bestrating
Draaglaag ongebonden (vorstbeschermingslaag)

Draaglaag gebonden (beton of asfalt)

Kiezel-/puinlaag, verdicht bij lichte tot middelmatige belasting.

Gebonden draaglaag (beton), verdicht voor middelzware tot zware
belasting.

Bedding

Mengen van de drainerende beddingsmortel met een mengspiraal of een
mixer.

Sopro Drainage Mortel
Trascementgebonden droge kant en
klare mortel voor het verleggen van
natuursteen, bestratings- en plaatbedekkingen alsook tegels buiten. Door de
bijzondere zeeflijn wordt een zeer
waterdoorlaatbaar mortelbed bereikt,
welke bijna geen capillaire zuigwerking
heeft. Dit verhindert op een betrouwbare manier waterschade, als bijv. uitbloeïngen en vernieling van voegen door
vorstinwerking, op balkons en terrassen,
trappen, bordessen en andere vlakken
buiten. De 
verlegging van de bedekkingsbouwstoffen volgt met de toepassing van Sopro Hechtlaag Flexibel „nat
in nat“.

Het voorbereiden van de beddingsmortellaag:
4 – 5 cm bij verlegging op een gebonden draaglaag;
8 – 10 cm bij verlegging op een kiezel/grindlaag met lichte tot middelmatige belasting.
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Basisprincipes
Opbouw van de bestrating
Hechtbrug

Sopro
Hechtbrug Flexibel
Aanbrengen van de hechtbrug (Sopro Hechtbrug Flexibel) door middel van
een troffel op de rugzijde van de steen.

Aanbrengen van de hechtbrug door het onderdompelen van de steen in
Sopro Hechtbrug Flexibel.

Het zetten van de met de hechtbrug voorbehandelde steen „nat-in-nat“ in
de voorbereide beddingsmortel Sopro Drainage Mortel.

Het plaatsen van de steen achter de draad en aansluitend hamervast zetten.

Optimaal hechtverband tussen beddingsmortel (Sopro Drainage Mortel) en
bestrating door de inzet van Sopro Hechtbrug Flexibel.
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Cementgebonden voegen
Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze (bewegingsvoegen)
Vanwege thermisch gebonden uitzettingen en spanningen binnen de monolithische bestratingsconstructie, moet deze met
bewegingsvoegen gepland worden.

Natuursteenbestrating
6–

Betonbestrating

ma

x. 5

8m

m

De bepaling van de bewegingsvoegen bij oppervlakken en
goten met een bestrating van beton, klinkers en natuursteen
volgt volgens het merk
blad voor het bevestigen van
oppervlakken met bestrating en platen. Afhankelijk van
het afwerkingsmateriaal moeten afstanden tussen 5 en 8 m
aangehouden worden.
Bij betonbestratingen, in het bijzonder bij lange bouwwerken, moet een afstand van maximaal 5 m tussen de
bewegingsvoegen ingepland worden, omdat naast de thermische lengtewijzigingen met de bij beton bekende krimp
rekening gehouden moet worden
Natuursteenbestrating kan met een afstand tot max. 8 m
tussen de bewegingsvoegen gelegd worden.
De bewegingsvoegen laten zich vervaardigen door het
instellen van elastische materialen in de voeg voor het
uitvoegproces of door het naderhand insnijden van de
verse voegvulling. Bij het maken van goten hebben zich de
zogenaamde rubberschijven en bij bestratingsvlakken het
naderhand insnijden als zeer goed bewezen.

Speciaal bij lange bouwwerken (bijv. straten, goten, etc.) is de bepaling van
bewegingsvoegen noodzakelijk.
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Cementgebonden voegen
Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze (bewegingsvoegen)
Inbouw van elastische materialen
min. 1 cm

Het vormen van een bewegingsvoeg door het zetten van elastisch materiaal
(rubberen bewegingsschijf) bijv. bij het maken van goten. Beperkt door
temperatuurbepaalde comprimatie van de bewegingsschijf moet men er op
letten, dat die 1 cm dieper dan het bestratingsvlak ingebouwd wordt.

Ingebouwde rubberschijven als bewegingsvoeg bij betonbestrating.

Over de elementen van bewegingsvoegen mag niet gevoegd worden,
omdat zij anders hun gehele functie verliezen.

Dichtgevoegde bewegingsvoegen, spanningsafleiding is niet mogelijk, het
gehele bouwwerk kan hierdoor schade oplopen.

Het afbreken en scheuren van het bouwwerk als gevolg van niet vrijgelaten
bewegingsvoegen.

Het afbreken van de bestrating.
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Cementgebonden voegen
Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze (bewegingsvoegen)
Vervaardiging van bewegingsvoegen door het naderhand insnijden
Het naderhand insnijden heeft zich bij natuursteenbedekkingen met zware belastingen reeds bewezen. Door het
insnijden blijft het steunpunt van de aan de bewegingsvoeg
vastzittende bestrating behouden (kantelen door verschuiving wegens het remmen en optrekken wordt verhinderd).

Mit unterschiedlich breiten Trennscheiben lassen sich die gewünschten
Fugenbreiten herstellen.

Het insnijden van een bewegingsvoeg in de bestrating enige dagen na het
leg- en voegproces.

Door middel van een slijper geopende bewegingsvoeg in de bestrating.

Het vullen van de insnijding met Sopro PU-kit of Sopro TurboDichtlaag2-K.
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Cementgebonden voegen
Keuze van de voeg
Vanwege de reeds genoemde verschillende eigenschappen tussen betonsteen en natuurstenen bestrating - hoofdzakelijk met
betrekking tot de druksterkten en uitzettingscoëfficiënten - moeten verschillende voegvullers voor de respectievelijke stenen worden gekozen. Dat wil zeggen dat de uiteindelijke sterkte van de voegvulling in principe altijd veel lager moet zijn dan die van de
ingebouwde steen. Als de sterkte hoger is, kan de structuur schade oplopen in de vorm van gebarsten stenen of vervormingen
in het oppervlak.

st volge
te
hoge

ns

Ge

Natuursteen bestrating
Slijtvastheid

D

EN 138

I

N

Wateropname

88

WA
gereduceerde

or

i g i nele

Tras

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar
5 – 30 mm
Hydraulisch verhardende, zeer sterke voegmortel
voor het voegen van natuursteenbestratingen
met zware belastingen.

Rijn
e
lands

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar – afgestemd op de sterkte van
natuursteen bestrating.

st volge
te
hoge

Slijtvastheid

ns

Ge

Beton bestrating

D

I

N

88

WA
gereduceerde

Wateropname

EN 138

i g i nele
or

Tras
Rijn
e
lands

Sopro BetonSteenVoeg is door zijn eigenschappen en sterkte afgestemd op
de bijzonderheden van de beton bestrating.
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Sopro BetonSteenvoeg 5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhardende voegmortel speciaal voor het voegen van
betonbestratingsbedekkingen in de tuin- en
landschapsbouw, geschikt voor middelmatige
tot zware belastingen in de wegenbouw met
vorst- en strooizout belasting.
In het bijzonder afgestemd op de eigenschappen
van beton bestrating (bijv. sterkte en
temperatuurverhouding). Voor de vervaardiging
van lange bouwwerken als bijv. goten, straten,
kruispunten en voor het maken van oppervlakken als bijv. marktplaatsen.
Met Rijnlandse tras.
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13.1

Cementgebonden voegen
Verwerking
Natuursteen bestrating (straten)

Mengen van de voegmortel met een mixer.

Gemakkelijk vullen van de voegen vanwege uitstekende verloopeigenschappen van de voegmortel.

Reinigen van grote oppervlakken met een wasmachine.

Reiniging door middel van spuitlans.

Reinigen van klein oppervlak met een sponsspaan.

st volge
te
hoge

Slijtvastheid

ns

Ge

Natuursteen bestrating met verschillende voegbreedten, veilig op te vullen met Sopro
Bestratingsvoeg zwaar belastbaar.

D

I

N

EN 1

or

i g i nele

88

WA
gereduceerde

Wateropname

38

Tras
Rijn
e
lands

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar 5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhardende en zwaar belastbare voegmortel
voor middelmatig tot zwaar belaste bestratingen en natuursteen, CG2 WA conform
DIN EN 13 888. Chromaatarm conform verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel
XVII
•
•
•
•
•
•
•
•

voor voegbreedten van 5 – 30 mm
druksterkte ≥ 68 N/mm2
bestand tegen mechanische borstelmachines
zwaar belastbare mortelvoeg
hoge scheurvastheid
vermindert kalkhydraat uitbloeïngen
snel beloop- en belastbaar
bestand tegen vorst en dooizoutbelasting
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Cementgebonden voegen
Verwerking
Betonsteen bestrating

40 x 40 cm betonplaten gelegd in een dikbed op
een draaglaag.

Ook groot formaat beton bestrating is met de
gebonden bouwwijze te verleggen en cementgebonden te voegen.

Betonsteen bestrating goed voorbevochtigen.

Sopro BetonSteenvoeg is binnen enkele seconde
te mengen.

Sopro BetonSteenvoeg staat vanwege zijn consistentie een gemakkelijk aanbrengen en vullen
van de voeg toe.

Door het toevoegen van pigmenten kan de
BetonSteenvoeg met veel kleuren ingesteld worden.

Sopro BetonSteenvoeg is op de bouwplaats
door middel van het toevoegen van pigmenten
op de kleur van de bestrating af te stemmen.

Het gemakkelijk reinigen van het vlak met een
sponsband machine.

Reinigen van het vlak na het aanstijven van de
voegmortel met een sproeier.
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13.1

Cementgebonden voegen
Vewerking
Betonsteen bestrating
Opmerking:
Vanwege hun vastheid en vormgeving (schuine zijde) mogen betonbestratingsstenen niet tot aan de bovenkant gevoegd
worden. Door temperatuurbepaalde spanningen kan het, wanneer men niet oplet tot het afschilferen en schade aan de
steen komen.

Let op: Betonbestratingsstenen mogen niet
„vol“ gevoegd worden, dit betekent dat de voeg
tot aan de afgeschuinde kant van de steen uitgewassen moet worden, opdat deze later geen
schade oploopt.

Afschilferingen aan de bovenkant van de steen
vanwege een geheel gevulde voeg.

hoge

ns

st volge
te
Slijtvastheid

WA
gereduceerde

D

I

N

Wateropname

EN 138

or

Ook grote bestratingsstenen zijn op deze manier
duurzaam te voegen.

Juist

Schade

88

Fout

Optimaal vrijgelegde afgeschuinde kant van de
betonbestratingssteen.

Ge

Schone vrijgelegde afgeschuinde kant van de
beton bestratingssteen met een door pigmenttoevoeging gekleurde afgestemde voegmortel.

i g i nele

Tras
Rijn
e
lands

Afgeschuinde kant van de steen vrijgewassen.

Sopro BetonSteenVoeg
5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudend, snel verhardende voegmortel
speciaal voor het voegen van beton bestratingen in de bouw
van straten, tuinen en landschappen en voor middelmatige tot
zware belasting in de stratenbouw. Bijzonder afgestemd op de
eigenschappen van beton bestrating (bijv. sterkte en temperatuur verhoudingen) Voor het maken van eindeloze bouwwerken als bijv. goten, straten, kruispunten en voor het maken van
oppervlakken als bijv. marktplaatsen.
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Voorbeeldspecificaties – Cementgebonden voegen
Gebied: Oppervlakken buitenshuis
Pos.

010

Hoeveelheid
Zetten van straatstenen op gebonden drainerende
draaglaag
(middelmatige tot zware belasting):
Steensoort:
Oorsprong:
Formaat:
Kleur:
Oppervlak:

Een
heid
m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met trascement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrelgradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes, op de eerder gereinigde, gebonden draaglaag.
Morteldikte 4 – 5 cm, in het midden _______ cm.
Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel
zetten en richten.
Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610),
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).
020

Alternatieve positie:
Zetten van straatstenen op ongebonden drainerende
draaglaag
(enkel lichte en middelmatige belasting):
Steensoort:
Oorsprong:
Formaat:
Kleur:
Oppervlak:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met trascement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrelgradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes, op verdichte, ongebonden, drainerende kiezel of puin draaglaag.
Morteldikte min. 8 – 10 cm, in het midden _______ cm.
Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel
zetten en richten.
Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610),
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).
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Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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Voorbeeldspecificaties – Cementgebonden voegen
Gebied: Oppervlakken buitenshuis
Pos.

030

Hoeveelheid
Voegen van natuursteen bestrating
(middelmatige tot zware belasting):

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Voegdoorsnede tot aangegeven voegdiepte vrijleggen.
Bestrating grondig tot zat voorbevochtigen.
Voegen van de natuursteen bestrating voor middelzware tot
zware belasting met hydraulisch snel verhardende, trashoudende, zeer vaste Bestratingsvoegmortel (voor voegbreedten
5 – 30 mm) met de slemmethode.
Drukvastheid ≥ 45 N/mm².
Voegbreedte in het midden: _____ mm.
Voegdiepte: min. _____ mm.
Vorst- en dooibestendig
Afstand van de bewegingsvoeg 6 – 8 m.
Materiaal: Sopro Bestratingsvoegmortel zwaar belastbaar (PFM).
040

Voegen van betonsteen bestrating en goten
(middelmatige tot zware belasting):

m²

Voegdoorsnede tot aangegeven voegdiepte vrijleggen.
Bestrating grondig tot zat voorbevochtigen.
Voegen van de natuursteen bestrating voor middelzware tot
zware belasting met hydraulisch snel verhardende, trashoudende
Bestratingsvoegmortel (voor voegbreedten 5 – 30 mm) met de
slemmethode.
Drukvastheid voegmortel ≥ 30 N/mm².
Voegbreedte in het midden: _____ mm.
Voegdiepte: min. _____ mm.
Vorst- en dooibestendig.
Afstand van de bewegingsvoeg max. 5 m.
Materiaal: Sopro BetonSteenVoeg (BSF 611).
050

Bewegingsvoegen sluiten:

m1

Bewegingsvoegen met elastische, op de straatsteen afgestemde,
zwaar belastbare en weerbestendige voeg vullen.
Kleur voeg ______.
Materiaal: Sopro PU-Kit (PUD 682).
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
–

Sopro Drainage Mortel (DM 610)
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
Sopro Bestratingsvoegmortel zwaar belastbaar (PFM)
Sopro BetonSteenVoeg (BSF 611)
Sopro PU-Kit (PUD 682).
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Reactieharsgebonden voegen
Drainerende bestratingsoppervlakken
Voor de vervaardiging van waterdoorlaatbare bestratingsoppervlakken met gebonden voegmateriaal bevelen wij de
toepassing van Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K aan.

P

3

Door het gebruik van monokorrel kwartszand als toeslag is
de voegmortel na de uitharding waterdoorlatend, het
oppervlak geld overeenkomstig met een bepaald voegaandeel als niet verzegeld.
Voor de bedding resp. draaglaag moet een drainerend materiaal gebruikt worden, om regenwater in de ondergrond af
te voeren. Zoals in de basisprincipes (hoofdstuk 13) is
beschreven, is afhankelijk van de verkeersbelasting de draaglaag en bedding te kiezen.
Doorsnede van een drainerende bestratingsopbouw.

on

sen

a
op B

lk

2 cm

t2
n to cm
te

as

Pla

Productaanbeveling
k
di

Door de combinatie van Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
met Sopro Drainage Mortel, verlegt op een geschikte draaglaag, wordt een compleet waterdoorlaatbaar, gebonden
systeem opgebouwd, dat ondanks zware belastingen standhoudt.

r
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Optimale
Waterafvoercapaciteit
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a
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Pla

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
(2-componenten)
voor hogere verkeersbelasting
(vooertuigen)

r
s e n Te

r

Optimale
Waterafvoercapaciteit

1

3

P

2

B

Sopro Solitair® F20
Voor geringe tot middelmatige
verkeerslasten

Bestrating op Sopro Drainage Mortel,
gevoegd met Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
1

Sopro Drainage Mortel

2

Sopro Hechtlaag Flex

3

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K/Sopro Solitair® F20

B

Drainerend beton of puinbed (draaglaag)

P

Bestrating
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Sopro Drainage Mortel

1
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Reactieharsgebonden voegen
Verstevigde voegen bij ongebonden bouwwijze
De meeste verharde oppervlakken worden met de ongebonden bouwwijze gelegd. Maar de behoefte aan verstevigde
voegenvullers neemt zowel in de particuliere sector als bij publieke klanten toe. Het nazanden of de uitwisseling van
individueel verschoven stenen belastten het budget van steden en gemeenten steeds meer. Er zijn ook klachten dat
bestratingen slecht begaanbaar zijn en ook met kinderwagens, rollators en rolstoelen moeilijk te berijden.
Aangezien een ongebonden bestrating of plaatoppervlak altijd in beweging is, moeten cementgebonden voegen worden
uitgesloten als een permanente oplossing! De rek bij breuk van de cementgebonden systemen is te laag om de resulterende lengtewijzigingen als gevolg van temperatuurverschillen of verkeersbelastingen te kunnen absorberen. Het gevolg
zou in aanzienlijke mate scheuren zijn en het daaropvolgende uitbreken van de mortel.

1

vuldiepte 1/3 van de
steendikte, minstens
echter 4 – 5 mm

2

1

Gebonden voegvulling
(Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg)

2

Zand-/Split - bedding

Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg
Gladde, wateremulgeerbare, harsgebonden mortel voor het vullen van de
bovenste centimeter van de voeg.

Reactieharsgebonden voegmortel
Een mogelijke oplossing zijn de reactieharsgebonden voegmortels met hun, in vergelijking met cementgebonden voegmortels, elastische eigenschappen. Hiervoor moet het te voegen vlak goed worden voorbereid. De voegen moeten minimaal 4 tot 5 centimeter diep zijn en minimaal 6 tot 8 millimeter breed. De flanken van de stenen moeten schoon zijn en
vrij van leemachtige componenten en plantenresten.
2-componenten, wateremulgeerbare systemen (Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg) zijn bijzonder goed geschikt omdat ze
kunnen worden geslemd en met weinig moeite een goede tot zeer goede vulling van de voegen bereiken. Vanwege zijn
verenigbaarheid met water, is de mortel ook vergevingsgezind bij matig weer tijdens de verwerking. Afhankelijk van het
product wordt de voeg verdicht door middel van een voegijzer, door stampen of machinaal. Een drainage-effect wordt
in dit geval niet gegeven en is verwaarloosbaar. De specifieke productinformatie moet in acht worden genomen.

Opmerking:
In de bestrate gebieden in de binnenstad wordt steeds meer de behoefte aan hechtende voegvullers uitgesproken. De
oppervlakken zijn vaak ongebonden en meestal blootgesteld aan verkeer van auto's en vrachtwagens. Als de oppervlakken in hun bezinkgedrag tot rust zijn gekomen en geen vervormingen (sporen) vertonen, is opvullen met een door
hars gebonden voeg beslist een optie. Veel oppervlakken die in de tussentijd zijn geproduceerd, zijn bekend uit de
praktijk en werken met succes. Het creëren van een testoppervlak kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen.
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Reactieharsgebonden voegen
Verwerking
Verstevigde voeg bij ongebonden bouwwijze

Wie voegen bij de ingebonden bouwwijze naderhand wil verstevigen,
moet eerst de voegen reinigen.

Met drukkracht en een speciaal gereedschap zijn ed vogen met weinig
moeite te reinigen.

Aansluitend worden de voegen met een harsgebonden voegmortel, Sopro
HF® Epoxy Bestratingsvoeg, gevuld.

Door het machinaal aanbrengen bevat de voegmortel een bijzonder goede
afdichtgraad.

Na afsluiting van de werkzaamheden is de bestrating aan het oppervlak
gesloten, is onderhoudsarm en is aangenaam begaanbaar.

Ook brede voegen zijn duurzaam optisch aantrekkelijk met Sopro HF®
Epoxy Bestratingsvoeg te vullen.
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13.2

Reactieharsgebonden voegen
Waterdoorlatende verlegging en voegen
van bestratingen
Ondergrond
• gebonden draaglaag (drainerend) ➥ zware verkeerslasten
• verdicht kiezel-/puinbed ➥ lichte tot middelmatige verkeerslasten

Beddingsmortel

Sopro Drainage Mortel

Sopro Hechtlaag Flex

Voeg

Sopro 1-K Bestratingsvoeg
Voor geringe tot middelmatige verkeerslasten

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg
2-K
Lichte tot middelmatige verkeerslasten op kiezel- en puinbed en
gebonden draaglagen

Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg
Inzetbaar bij zware verkeerslasten op gebonden draaglagen, echter zonder drainerend effect. Na controle van de voorwaarden voor het vullen
van voegen bij de ongebonden bouwwijze geschikt.
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Reactieharsgebonden voegen
Verwerking
Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K voor waterdoorlatende bestratingen

Voorbevochtigen van de gereinigde, te voegen
bedekking.

Toevoegen van harder aan het zand-harsmengsel.

Het mengen van Sopro Epoxy Bestratingsvoeg
2-K onder toevoeging van water.

Verwerkbare Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K.

Het voegvullend aanbrengen van de mortel.

Het reinigen van de gevoegde bestrating.

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
2-componenten, oplosmiddelvrije, water emulgeerbare
epoxyhars-voegmortelvoor bestrating en natuursteenbedekkingen in bereiken met een lichte tot middelmatige
belasting.
• voor voegbreedten vanaf 5 mm
• waterdoorlatend
• bestand tegen borstelmachines
• gemakkelijke verwerking
• inwasbaar
• bestand tegen vorst en dooizout

k-

gedru
tegen ho
Bestand terstraal
wa
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13.2

Voorbeeldspecificaties – Reactieharsgebonden voegen (drainerend)
Gebied: Oppervlakken buitenshuis
Pos.

010

Hoeveelheid
Zetten van bestrating op ongebonden drainerende
draaglaag met gebonden beddingslaag
(enkel lichte en middelmatige belasting):
Steensoort:
Oorsprong:
Formaat:
Kleur:
Oppervlak:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met trascement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrelgradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes, op verdichte, ongebonden, drainerende kiezel of puin draaglaag.
Morteldikte min. 8 – 10 cm, in het midden _______ cm.
Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel
zetten en richten.
Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610),
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).
020

Alternatieve positie:
Zetten van straatstenen op gebonden drainerende
draaglaag
(middelmatige tot zware belasting):
Steensoort:
Oorsprong:
Formaat:
Kleur:
Oppervlak:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met trascement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrelgradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes op gebonden, drainerende draaglaag.
Morteldikte min. 4 – 5 cm, in het midden _______ cm.
Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel
zetten en richten.
Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610),
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).
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Voorbeeldspecificaties – Reactieharsgebonden voegen (drainerend)
Gebied: Oppervlakken buitenshuis
Pos.

030

Hoeveelheid
Natuursteen bestrating voor middelmatige belasting
drainerend voegen:

Een
heid
m²

Voegdoorsnede tot aangegeven voegdiepte vrijleggen.
Bestrating grondig tot zat voorbevochtigen.
Voegen van de natuursteen bestrating voor middelmatieg belasting met 2-componenten, oplosmiddelvrije, waterdoorlatende
Epoxyhars-voegmortel (voor voegbreedten ≥ 5 mm) met de
slemmethode.
Drukvastheid ≥ 30 N/mm².
Voegbreedte in het midden: _____ mm.
Voegdiepte: min. _____ mm.
Vorst- en dooibestendig.
Afstand van de bewegingsvoeg 6 – 8 m.
Materiaal: Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K (EPF).
040

Bewegingsvoegen sluiten:
Bewegingsvoegen met elastische, op de straatsteen afgestemde,
zwaar belastbare en weerbestendige voeg vullen.
Kleur voeg ______.
Materiaal: Sopro PU-Kit (PUD 682)
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
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Sopro Drainage Mortel (DM 610)
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K (EPF)
Sopro PU–Kit (PUD 682)

m²

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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13.3

Dikgelaagde grote keramiek buitenshuis
Sinds enige tijd is het mogelijk om dikgelaagde grote keramische platen industrieel te produceren voor de vormgeving en
bevestiging buitenshuis. Deze nieuwe generatie keramische platen is verkrijgbaar in vrijwel elke grootte en in een onbeperkte verscheidenheid aan oppervlakte afwerkingen.
Het bijzondere aan de platen is hun dikte, die zich tussen
2 - 3 cm bevindt. Afhankelijk van het latere gebruik van
het oppervlak zijn verschillende verleg opties mogelijk. Het
beslissende criterium is de te verwachte verkeersbelasting.
Natuurlijk is een vaste verlegging op een betonnen vloerplaat of een overeenkomstig dikke drainagemortel de beste
oplossing gebleken. Helaas is dit niet altijd mogelijk of blijkt
het te complex te zijn. Als dit het geval is, is het ook mogelijk om gedeeltelijk te bouwen.
Het wordt afgeraden om de platen volledig los te leggen.
Dit is soms te wijten aan het feit dat, ondanks hun dikte
van 2 cm, de platen bij het belasten aan de rand van de
plaat kunnen schommelen of verschuiven, met als gevolg
dat het oppervlak overtanden en struikelranden krijgt. De
reden hiervoor zijn de werkende hefboomkrachten en de
onvoldoende vertanding van de platen met elkaar via hun
flanken.

Nieuwe generatie keramiek in verschillende formaten voor op terrassen.

Vooral bij de aanleg van terrassen met bijbehorende verkeersbelasting biedt zich de boven genoemde gebonden of
gedeeltelijk gebonden bouwwijze voor de verlegging van
de platen aan. Klanten willen meestal een gesloten terras
oppervlak welke gemakkelijk is te onderhouden en niet
verandert in termen van vlakheid.

Keramische platen op een kiezelbed met verschillende belasting en het onaangename wip effect en de vorming van opstaande randen.
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Gedeeltelijk gebonden verlegging op terrassen
Als duidelijk is vastgelegd dat alleen voetgangersverkeer
op het terras plaatsvindt, is een gedeeltelijk gebonden constructie mogelijk.
Om deze variant te laten werken, moet met bepaalde parameters rekening worden gehouden.
Opbouw:
• Verdicht en goed gedimensioneerde beschermende vorstlaag.

Sopro Solitair® F20

• Beddingssplit – gebroken, scherpe korrel, verdicht.
• Randafwerking (kantstenen etc.).
• Verlegging van de platen met op de rugzijde opgekamde
tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm etc.) ter vertanding van de
plaat met de split.
• Vullen van de voegen met Sopro Solitair® F20 door het
inspoelen van de mortel d.m.v. waterslang.
• Nadat de Solitair voeg is uitgehard, blijft deze drainerend.

Tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm –
Vertandingshechtbrug)

Sopro Solitair® F20 met verhoogde vul- en verdichtingsgraad

Beschermende vorstlaag
(verdicht)

Lijm (bijv. Sopro’s No.1 Flexlijm) wordt op de
rugzijde van de plaat wordt aangebracht.

508

Plaat

Beddingssplit (gebroken
korrel), 4 – 5 cm dik

De ingebonden splitkorrels zijn goed herkenbaar
op de rugzijde.

In de lijm ingebonden splitkorrels.
Er ontstaat een ruwe en vertande
rugzijde van de plaat, welke niet
meer verschuift.

Licht voegen van de Sopro Solitair® F20 middels
waterslang en rubberen schuiver.
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13.3

Dikgelaagde grote keramiek buitenshuis
Bouw van een terras met 2 cm keramische platen met de gebonden bouwwijze

Inbouw van de ongebonden vorstbeschermingslaag.

Verdichten van de ongebonden draag- en vorstbeschermingslaag.

Mengen van de drainerende mortel voor de beddingslaag met een dekvloerpomp.

Verdichten en afrijen van de drainerende mortellaag op de gewenste hoogte.

Opzetten van Sopro megaFlex S2 Flexlijm op de rugzijde van de plaat voor
de verlegging met de Buttering-methode.

Verlegde afwerking, klaar voor het voegen met Sopro FlexVoeg plus.
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken

Koudasfalt voor kleine oppervlakken en voor reparaties
Onze wegen en verkeersgebieden zijn onderhevig aan constante verwering en overeenkomstig hoge verkeersbelastingen. Dit leidt onvermijdelijk keer op keer tot schade die van
invloed is op de verkeersstroom, die in het ergste geval zelfs
in gevaar wordt gebracht.

Naast de beschadigde wegen zijn het vaak ook de vele
kleine toepassingen waarbij bitumineus gebonden materialen nodig zijn. Vanwege de kleine hoeveelheden die nodig
zijn is het gebruik, vanwege de logistieke inspanning, van
heet asfalt alleen niet mogelijk.

Vaak zijn het slechts kleine onvolkomenheden (kuilen) in
het wegdek, die snel moeten worden gerepareerd door
de bouwterreinen en het wegenonderhoud. Vanwege het
snelle hergebruik van de weg of het plein zijn oplossingen
nodig die snel verwerkt kunnen worden en ook binnen
korte tijd het berijden toestaan.

Hier is de Sopro KoudAsfalt het ideale materiaal voor het
repareren of opknappen van kleine reparaties of kleine
oppervlakken met minimale inspanning, zelfs bij lage temperaturen.

KoudAsfalt voor het opvullen van beschadigde bestratingen.

Gebruikelijke schade aan onze wegen na een lange winter of zwaar verkeer.

Sopro KoudAsfalt KA 655
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Koudasfalt voor kleine oppervlakken en voor reparaties

Een toegangshelling creëren.

De KoudAsfalt wordt aangebracht ...

... en een beetje verhoogd over het oppervlak verdeeld.

Voor het verdichten wordt het oppervlak met water vochtig gemaakt.

De KoudAsfalt wordt aansluitend met een trilplaat verdicht.

Het afgewerkte oppervlak kan gelijk na het verdichten worden begaan.
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