
Bekend fenomeen:
scheuren en gaten in de
weg na een strenge winter.

Schade aan auto’s door opspattende kiezel.
De ene file na de andere, als gevolg van
noodreparaties aan het wegdek. Iedere weg-
gebruiker heeft last van vorstschade. Weg-
beheerders zoeken al lange tijd naar een
middel om vorstschade aan het wegoppervlak
te voorkomen, of op zijn minst te beperken.
AkzoNobel biedt de oplossing met een
biologisch afbreekbaar product op basis van
natuurlijke ingrediënten. Moeder Natuur zelf
gaf het goede voorbeeld voor
Ecosel®AsphaltProtection. In de natuur over-
leven sommige dieren onder extreem koude
omstandigheden door de vorming van hard ijs
in hun lichaam te voorkomen. Geïnspireerd
door dit voorbeeld heeft AkzoNobel
Ecosel®AsphaltProtection ontwikkeld. Een
nieuw product dat wordt toegepast als additief
aan wegenzout of pekel (NaCl).

Zachter ijs
Tijdens winterse omstandigheden wordt
wegenzout of pekel gebruikt om de wegen
veilig te houden: het leidt tot vriespuntverla-
ging van water en de effectiviteit aan het
wegoppervlak wordt versterkt door verkeers-
bewegingen. Maar het water dat in de poriën
van het asfalt vastzit, buiten het bereik van
verkeersinvloeden, zal telkens bevriezen als
de temperatuur onder het vriespunt daalt. Het
resulterende harde ijs kan van binnenuit
schade veroorzaken aan het asfalt. Echter
het gebruik van Ecosel®AsphaltProtection
zorgt ervoor dat in plaats van hard ijs, er
zacht ijs ontstaat. De toepassing van het
gepatenteerde Ecosel®AsphaltProtection
leidt zodoende tot een vermindering van
vorstschadeontwikkeling aan asfalt tot circa
50%. Het additief bestaat uit natuurlijke pro-
ducten en is toepasbaar op elk type wegdek.

Gemakkelijk toepasbaar
Toepassing van Ecosel®AsphaltProtection leidt
tot een significante reductie van vorstschade-
ontwikkeling aan asfalt. Het additief wordt
toegevoegd aan zout of pekel in een lage
dosering, slechts 1% per gewichtseenheid
NaCl, en op de weg aangebracht tijdens
reguliere gladheidbestrijdingswerkzaamheden.
Het effect van Ecosel®AsphaltProtection is
optimaal wanneer de temperatuur (herhaal-

delijk) rond het vriespunt beweegt, aangezien
de vries-dooicycli namelijk de belangrijkste
oorzaak van vorstschade aan asfalt zijn.
Wanneer Ecosel®AsphaltProtection eenmaal is
toegevoegd aan pekel of zout, kunnen de
standaard procedures voor de winterdienst
worden gevolgd. Het gebruik van dit additief
heeft géén impact op de uitvoering van de
winterdienst. AkzoNobel kan adviseren over
specifieke doseringsapparatuur.

Lagere Total Cost of Ownership (TCO)
Ecosel®AsphaltProtection is vooral interes-
sant vanuit het perspectief van wegenonder-
houd. Het herstel van vorstschade is kost-
baar; in veel gevallen kunnen de gemiddelde
jaarlijkse kosten voor noodreparaties gerela-
teerd aan winterse omstandigheden oplopen
tot miljoenen euro’s. Een reductie van
vorstschadeontwikkeling met circa 50% zal
dus tot significant lagere onderhouds-kosten
leiden. Dit effect beïnvloedt de Total Cost of
Ownership positief. Naast directe kosten-
besparingen zijn er diverse positieve neven-
effecten. Minder asfaltschade betekent ook:
minder veiligheidsrisico’s, minder schade aan
auto’s en minder files. Bovendien is
Ecosel®AsphaltProtection een eco-premium
product; geheel veilig om te gebruiken,
onschadelijk voor mens en natuur en 100%
biologisch afbreekbaar.
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AkzoNobel is een internationaal vooraan-
staande verf- en coatingsonderneming en een
belangrijk producent van specialistische
chemicaliën. Wij voorzien industrie en consu-
menten wereldwijd van innovatieve producten
en werken met passie aan de ontwikkeling van
duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot
onze merken behoren bekende namen als
Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons
hoofdkantoor staat in Amsterdam, en we
hebben een leiderschapspositie op het gebied
van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan
80 landen zetten onze circa 50.000 mede-
werkers zich in voor het leveren van
topproducten en -technologieën voor de
groeiende behoeften van onze snel
veranderende wereld.
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Vorstschade aan asfalt
wordt veroorzaakt door
vries-dooicycli.
Ecosel®AsphaltProtection
pakt dit probleem bij de bron
aan. Door de vorming van
hard ijs te voorkomen, wordt
de invloed van winterweer
sterk beperkt. Gevolg: de
helft minder ontwikkeling
van vorstschade.

Water dringt door in de poriën en (haar)
scheurtjes in het asfalt. Bij bevriezing zet dit
water uit (9% volumetoename) en het harde ijs
werkt eroderend op het asfalt. Door de
uitgeoefende druk ontstaan namelijk
scheurtjes, die steeds groter worden. Bij ont-
dooiing vullen ook deze gaten zich met water
en bij de eerste volgende vorstaanval ontstaat
weer nieuwe schade. Dit continue proces van
vorst-dooiwisselingen veroorzaakt o.a. asfalt-
rafeling. Dat is het proces waarbij de steentjes
aan het wegoppervlak losraken van de
omringende bitumen. Eenmaal ingezet, gaat
dit proces steeds sneller en zorgt het voor
steeds grotere schade. Gevolg: de bekende
gaten in het wegdek tijdens en na de winter.
Ook scheuren worden door vorstschade
verergerd. Ecosel®AsphaltProtection voor-
komt de vorming van hard ijs en reduceert
daarmee de ontwikkeling van vorstschade tot
circa 50 procent.
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Voorbeeld van ernstige vorstschade (foto‘s Rijkswaterstaat)

Meer Informatie

· Voor meer informatie over Ecosel®AsphaltProtection en onze
andere innovatieve Ecosel® producten kunt u onze website
bezoeken: www.ecosel.com

· Of u  kunt een e-mail sturen naar:
ecosel.asphaltprotection@akzonobel.com


