
Reductie van de asfaltoverlaging door hoge stijfheid van stalen wapening.
Opnemen van trekspanningen onderin de nieuwe asfaltoverlaging.
Tegengaan van uiteendrijven en afschuiven door de qetordeerde dwarsstreng en interlocking van het asfalt
in de mazen van het wapeningsnet.
Extra spanningsabsorbtie door EAB
Door de grote van de maaswijdte van Mesh Track® een goede hechting van de EAB op het asfalt
Snelle uitvoering door ervaren bedrijven
Het Bitufor® systeem is overrijdbaar door werkverkeer en bestemmingsverkeer na het omslaan van de EAB.
Is onbeperkt recyclebaar.

VOORDELEN:

TOEPASSING:
Scheurremmende tussenlaag bij het overlagen van
bestaande gescheurde asfaltwegen (o.a.
droogtescheuren, langsscheuren, craqulé)
Duurzaam tussenlaagsysteem bij overlagen en
isoleren bestaande teerhoudende asfaltwegen.
Tegengaan van afschuiving van dijkwegen.
Wapenen van verbredingen in asfaltwegen.
Goede hechting van EAB op de asfaltondergrond.
Wapenen van wegen waarbij een reductie in de
constructiedikte wordt verlangd in verband met een
zettingsgevoeliqe ondergrond.

BITUFOR® MESH TRACK® AANGEBRACHT MET EAB (EMULSIE
ASFALT BETON)
HET DUURZAAMGECOMBINEERDE SYSTEEM VOOR
BESTAANDE BETON- EN ZWAARBELASTE ASFALTWEGEN.

Bitufor® wordt ingezet op bestaande wegen die na intensief
gebruik of achterstallig onderhoud diverse vormen van
scheurvorming en/of craquelé vertonen. 

Bitufor® type 2 wordt toegepast als alternatief op een complete
rehabilitatie.

Met het toepassen van het asfaltwapeningssysteem Bitufor®
wordt een duurzame oplossing voor jaren bereikt. 

Bitufor®  wordt al tientallen jaren toegepast in Nederland op
wegen waar problemen zijn met (ernstige) scheurvorming en
ongelijkmatige zettingen als gevolg van een slechte ondergrond,
het onderdimensioneren en het uiteendrijven van wegen door
het ontbreken van zijdelingse opsluiting.

De Mesh Track® (hexagonaal geweven stalen wapeningsnet)
zorgt dankzij een zeer hoge stijfheid en een hoge mate van
interlocking van de asfaltoverlaging in combinatie met de
aanwezigheid van een getordeerde dwarsversteviging voor het
volledig tegengaan van (reflectie) scheurvorming in de
overlaging voor een jarenlang wegcomfort.
In veel gevallen kan Mesh Track® leiden tot een reductie van
ca. 40% van de overlagingsdikte conform een vrijblijvende
berekening.
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BITUFOR®
Type 2 - Asfaltwapening

Type
 

Diameter
 
 

Bezinal® deklaag
 
 
 

Breukkracht
 
 

Treksterkte
 
 

Elasticiteitsmodulus
 

Maaswijdte
 

Afstand tussen de getordeerde draden
 

Bitufor® Mesh Track® Type 2

Draad: 2,2 mm
Plat draad: 6,5 x 2 mm

Zink / aluminium: 95% / 5%
Draad: min. 125 gr/m²
Plat draad: min. 80 gr/m²

Draad: min. 1450 N
Plat draad: min. 7500 N

In langsrichting: 32 kN/m
In dwarsrichting: 34 kN/m

200 kN/mm²

118 x 80 mm

245 mm
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Rol breedte:
200 cm
300 cm
330 cm
400 cm

Rol lengte:
50 m
50 m
50 m
50 m

Rol gewicht:
130 kg
195 kg
215 kg

260 kg


