
Protection Criteria:
The obje

Asfaltoverlaging

Temperatuur 
bestendige 
geokunststof

Scheur

Geokunststof voorkomt het 
opwaartse doorzetten van 
scheuren

Zonder geokunststof zetten de 
scheuren zich door

Betonweg of oudere 
asfaltweg met 
scheuren

ASFALTWAPENING

Asfaltwapening
Texion biedt 4 oplossingen om scheuren in asfalt in belangrijke mate te vertragen.
De bijkomende kost bij de aanleg van de nieuwe slijtlaag verdient zichzelf terug dankzij de 
veel langere levensduur van de weg.

Combiforce® is een geocomposiet, een geogrid in glas gebreid 
op een niet-geweven geotextiel.

Geogrid in glas en polyester COMBIFORCE®

Road Mesh® is een Texion-systeem uit gevlochten staaldraad 
met dwarsverstijvers.

Wapening in staal ROAD MESH®

SB250 PTV 876 - type 1, 2 , 3, 4 • QUALIROUTES 2015 C.27.3.2 - 
type 3,4 • RAW 81.01.05

Texiglas® is een geweven geogrid in glasvezel.

Geogrid in glas TEXIGLAS®

SB250 vs 3.1 - § 13.3.2.3 - tabel 3-13.3-1 - C • QUALIROUTES 2015 
C.27.1.2 - classe C • CCT & TB 2010 § C.41.2.2 - Klasse C1 en C2 • 
RAW 81.01.04

Macgrid® is een uit polyester geweven geogrid.

Geogrid in polyester MACGRID®

SB250 vs 3.1 - § 13.3.2.3 - tabel 3-13.3-1 - B • CCT & TB 2010 vs § 
C.41.2.2 - Klasse B • RAW 81.01.04

SB250 vs 3.1 - § 13.10 - tabel 3-13.3-1 - C of D • QUALIROUTES 
2015 C.27.2.2 - classe C ou D et C.27.1.2 • CCT & TB 2010 vs § 
C.41.3.1 - Type I, II en III • RAW 81.01.04

4 Texion-oplossingen om asfalt te wapenen
U kiest voor het wapenen van uw asfalt het juiste geogrid 
of geocomposiet. Texion adviseert m.b.t. de selectie en 
bezorgt een uitgebreide procedure voor het plaatsen. Het is 
belangrijk dat elk product op de juiste wijze wordt ingebouwd. 
Het resultaat voor het gebruik van een wapeningslaag is niet 
onmiddellijk meetbaar, maar resulteert in een veel langere 
levensduur van de weg.  
Als indicatie gaat u uit van een factor 2 tot 5.

Scheuren in het asfalt ontstaan door 
vermoeidheid en spoorvorming. Ze 
komen ook voor bij de aansluiting van 
wegverbredingen en bij het aanbrengen 
van de overlaging op betonwegen (semi-
rigide structuren) met scheuren (breuken) 
en voegen.

Het gebruik van een inlage in de asfaltlaag 
heeft meerdere effecten. De starheid van 
de wapening voorkomt grote scheuren die 
blijvend zijn en spreidt vervorming in vele 
kleine microscheurtjes die zelfherstellend 
zijn (self healing). Het niet-geweven 
geotextiel bij de geocomposieten heeft de 
functie van vloeipapier, neemt de emulsie 
van bitumen op en vormt een waterdichte 
film. Deze laag voorkomt doorsijpelen van 
water naar de fundering en ondergrond. De 
toepassing van asfaltwapening heet in de literatuur ‘reflective 
cracking’: de scheuren in de onderlagen zetten niet door naar 
boven, maar worden gereflecteerd. De nieuwe asfaltslijtlaag 
blijft intact.

De verwijzing naar bestekken dient gecontroleerd te worden.
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