Asphacal®, de oplossing
voor duurzamere wegen

Voor uw civieltechnische projecten

Aanvullende oplossingen
Asphacal® H verhoogt de levensduur van
uw deklagen
Asphacal® TC beschermt uw hechtlagen

De Lhoist-serie om de duurzaamheid van
asfalt te verbeteren.

Lhoist, een industriële groep en
een partner voor de civiele techniek

De Lhoist Group voldoet dagelijks aan de
behoeften van zijn klanten door middel
van zijn innovatievermogen gebaseerd
op de expertise van zijn medewerkers,
de technologische knowhow en de
uitzonderlijke kwaliteit van zijn afzettingen.
Zijn kennis van de processen, de diversiteit
van de eigendommen in het assortiment
en zijn vestigingen over de hele wereld
maken het een bevoorrechte partner in vele
activiteitssectoren (staal, papier, milieu,
landbouw, bouw & constructie, enz.).
De Lhoist Group heeft in het bijzonder
krachtig geïnvesteerd in de ontwikkeling
van innovatieve producten, op het kruispunt
tussen de vereisten op vlak van technische
betrouwbaarheid, ecologische kwaliteit en
optimalisatie van de kosten.
In de civiele techniek zijn ondernemingszin
en reactiviteit de voornaamste middelen
die het de Lhoist Group mogelijk maken om
zijn rol als partner volledig te realiseren en
oplossingen te bieden voor de realisatie van
projecten van alle soorten en maten.
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Raadpleeg: www.asphacal.com

Asphacal® H
Duurzame trottoirs

TECHNISCHE VOORDELEN
Het gebruik van gebluste kalk in asfalt is al
meer dan 50 jaar jaarsuccesvol gebleken.
Asphacal® H biedt u de voordelen van gebluste
kalk in de vorm van een actief vulmiddel.
• Verbeteren van de weerstand tegen vochtschade
door de warme asfaltmengsels
• Beperken van het tijdharden van het asfalt
• Verbeteren van de mechanische eigenschappen
van de mengsels
• Opslag en opname identiek aan die van een inerte
vulstof

Asphacal® H

25 %

meer
duurzaamheid*
* OP BASIS VAN FEEDBACK VAN DE PROJECTLEIDERS C. RAYNAUD,
"DE TOEVOEGING VAN GEBLUSTE KALK AAN ASFALTMENGSELS",
BTP MATÉRIAUX NEE. 22, PP.42-43, OKTOBER 2009 (DL) / R.G HICKS
EN T.V SCHOLZ, LIFE CYCLE COSTS VOOR LIME IN HOT MIX ASFALT, 3
VOL, ARLINGTON (VIRGINIA, USA).: NATIONALE LIME ASSOCIATION,
2003

MILIEUVOORDELEN
• Vermindering van de ecologische voetafdruk
van het project
• Vermindering van de impact van de werf op
de gebruikers en omwonenden

ECONOMISCHE VOORDELEN
• Lagere onderhoudskosten
• Minder verkeershinder gevolgschade
Tal van toepassingen op snelwegen, luchthavens
en lokale wegen in vele landen wereldwijd.

Asphacal® TC
Beschermde hechtlagen

TECHNISCHE VOORDELEN
Met meer dan 10 miljoen m2 reeds behandelde
hechtlagen heeft de kwaliteitsvolle Asphacal®
TC-kalkmelk zijn betrouwbaarheid bewezen.
• Vermindering

van schade aan hechtlagen die
onderworpen zijn aan werfverkeer
(sporen, banden, enz.)
•B
 ehoud van de kwaliteit en prestaties van de
hechting tussen de mengsellagen

1m

3van Asphacal® TC

beschermt tot

50.000 m

2

hechtlagen

•E
 envoudig verspreiden door middel van
pekel- of emulsieverspreiders

MILIEUVOORDELEN
•A
 fwezigheid van bitumenresiduen die
buiten de werf worden verspreid
•B
 ehoud van wegmarkeringen op de
toegangswegen
•N
 etheid van de mobiele machines en
vrachtwagens op de werf

REFERENTIES
Frankrijk
Wegennet:
•S
 ociété des Autoroutes
du Nord et de l'Est de
la France (SANEF):
A4, A26, A1, A29, A2
•S
 ociété des Autoroutes
Paris Normandie
(SAPN): A13, A29, A131
•A
 utoroutes du Sud de
la France (ASF):
A11, A9, A7, A837

• Autoroutes Paris-RhinRhône (APRR) : A5
Nationale wegen:
• RN104 (Etiolles, 91)
Lokale wegen:
• Ring Havre
• Lille Urban Community
België
Nationale wegen:
• N25

Lhoist biedt:
• Asphacal® -producten
• Bijbehorende diensten voor een optimaal
gebruik van onze producten
• De nodige expertise om uw wensen om
te zetten in een duurzame oplossing

Producten

Lhoist
Aanbieding
Bijbehorende
diensten

Expertise

LOGISTIEK
De Lhoist Group biedt u zijn logistieke
diensten die bepalen welke oplossing het
beste past bij uw behoeften en zorgt voor
de levering van zijn producten aan uw
opslagruimte.

TECHNISCHE ASSISTENTIE
De ingenieurs en technici van Lhoist Engineering
& Lime Applications bieden u hun expertise van
Lhoist-producten en hun kennis van industriële
processen. Zij adviseren u over het beste
gebruik van de producten en ondersteunen u bij
de uitvoering van een technische oplossing die
geschikt is voor uw industriële installaties.

R&D
Dankzij een modern R&D-centrum, dat bestaat
uit meer dan 40 ingenieurs en technici, staat de
Lhoist Group klaar om de specifieke behoeften
van zijn klanten te vervullen. Of het nu gaat om
het uitvoeren van studies of het ontwikkelen
van nieuwe producten, de Lhoist Group kan
samen met u een op maat gemaakte oplossing
ontwikkelen.

TESTEN TER PLAATSE
De Lhoist Group heeft een gamma ontwikkeld
voor de levering van mobiele opslaginstallaties
met industriële capaciteit, waardoor hun
klanten, indien ze dat wensen, een extra
opslagcapaciteit kunnen voorzien die specifiek
bestemd is voor Lhoist-producten.
Raadpleeg: www.asphacal.com
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Asphacal® H: Om de duurzaamheid van deklagen te verbeteren
Asphacal® BK: Om het breken van uw emulsietechnologieën onder controle te houden
Asphacal® TC: Om de doeltreffendheid van hechtlagen te verhogen
Proviacal®: Om ondergronden en andere kleiachtige materialen te behandelen
Voor meer informatie
Raadpleeg: www.asphacal.com

www.lhoist.com

Asphacal® en Proviacal® zijn handelsmerken van Lhoist Recherche et Développement S.A

Asphacal® H, BK en TC
zijn producten van de Asphacal® -serie,
ontwikkeld door Lhoist voor Civiele Techniek.

