
Nispen, oktober 2015.

Onderwerp: Herstel asfaltschades terrein

Geachte heer, mevrouw,

Schade aan uw asfaltterrein, losse steentjes, ernstige rafeling, 
open naden en gaten in het asfalt gaan ten koste van de 
mobiliteit, de veiligheid en het comfort van de weggebruiker. 
Dergelijke schades vereist een snel en adequaat handelen van de 
beheerder om de mobiliteit te bevorderen en ongevallen te 
voorkomen.

Orion Speciale Technieken heeft reeds vele jaren ervaring in het 
succesvol uitvoeren van reparaties, zowel in spoedgevallen als 
ruim van tevoren ingeplande reparatiewerkzaamheden, en 
onderhoud aan de deklagen van de asfaltverhardingsconstructies.
   
De werkwijze voor kleinschalige reparatiewerkzaamheden met 
een oppervlakte tot 15 m² met gietasfaltgranulaat is zeer 
eenvoudig. De schade aan het asfaltterrein wordt schoon en 
droog geblazen en eventuele loszittende delen worden 
verwijderd. Het gietasfaltgranulaat laat zich eenvoudig smelten 
in onze mobiele smeltketel, waarna deze gedoseerd verwerkt kan 
worden. Hiermee kunnen asfaltlagen van verschillende 
laagdikten uitermate doeltreffend en duurzaam worden 
uitgevoerd.

Voor scheurvorming reparatie is na het schoonmaken van de 
scheur met een heteluchtlans, of na het openfrezen en 
schoonmaken, wordt een voegvullingsmassa in de scheur 
aangebracht die met leislag wordt afgestrooid.

Uw gehele asfaltterrein vertoont na een 10-tal jaren 
door zettingen, zware belasting, weersinvloeden, en strooizout 
vermoeiingsverschijnselen en kan men kiezen voor een 
levensduur verlengende maatregel. 

Een slijtlaag, ook wel oppervlaktebehandeling genoemd, is een 
dunne laag gebroken steenslag (split) die met behulp van een 
kleeflaag van bitumen op een bestaande asfaltverharding 
gekleefd wordt. Het aanbrengen van een slijtlaag is een 
voordelige manier om snel en effectief een asfaltterrein in zijn 
geheel te onderhouden. 

Graag lichten wij ons advies aan u toe in een persoonlijk 
gesprek, wij komen hiervoor graag bij u langs.

Met vriendelijke groet,
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