


voordelen

Het gebruik van Drainphalt heeft heel wat voordelen.  

We kunnen ze opdelen in twee categorieën: milieuvriendelijke  

en technische voordelen.

MILIEU

Drainphalt buffert het regenwater en laat het geleidelijk 

aan doorsijpelen tot in de ondergrond. Daardoor blijft 

het grondwaterniveau op peil en heb je minder kans op 

overstromingen. Zelfs bij hevige regenval verdwijnt al het water 

meteen in de verharding, waardoor er geen waterstagnatie 

ontstaat (geen plassen dus). 

De asfaltverharding wordt geproduceerd bij een lagere 

temperatuur dan gewoonlijk. Dit zorgt voor een lager 

energieverbruik en minder CO
2
-uitstoot. Alsook is de aanleg  

ervan ook aangenamer voor de wegenwerkers.

TECHNISCH
Met Drainphalt hoef je geen rioleringen, bufferbekkens, 

watergreppels, afvoerroosters en grachten meer aan te leggen. 

Daarnaast is de verharding makkelijk in onderhoud. Na langdurig 

gebruik, kan je - indien nodig - het asfalt reinigen met behulp van 

hogedrukreiniging. 

Krijg je te maken met een beschadiging of eventueel steenverlies? 

Dan is het voldoende om op bepaalde zones 8 cm af te frezen en 

daar nieuwe Drainphalt aan te leggen. 

Bij normaal gebruik - bijvoorbeeld als parking voor 

personenwagens - kan er enkel stof en wegwaaiend zand in de 

poriën terechtkomen. Bij een regenbui spoelen die gewoon door 

naar de onderkant van de (dikke) verharding. Dit is het gevolg van 

de porositeit van Drainphalt: de holten tussen de (grote) stenen 

zijn groter. Daardoor is het risico op dichtslibben zo goed als 

onbestaande. Het is vanzelfsprekend dat je er geen grond of zand 

moet op stockeren. 

aandachtspunten bij de productie,  
het vervoer en de plaatsing

 — De aangewezen temperatuur voor de productie van 

Drainphalt is 135 °C (tussen 130 °C en 140°C).

 — Het mengsel is gevoeliger voor ontmenging bij lange 

transportafstanden.

 — De natuurlijke ondergrond en de (onder)fundering  

moet waterdoorlatend zijn (geen gebonden fundering,  

klei, leem, … ). 

 — De plaatproeven van de fundering moeten minstens  

110 MP zijn. 

 — Plaatsing gebeurt telkens in lagen van minimum 8 cm, 

maximum 10 cm (zie schets). 

 — Tussen twee lagen Drainphalt hoef je geen kleeflaag 

te spuiten. 

 — Walsen doe je met behulp van een lichte stalen wals tussen 

5 en 10 ton. 

 — Op de zones waar je verkeer of wringing kan verwachten, is 

een gesloten toplaag (AB-4C) op de Drainphalt aangewezen.

technische gegevens

 — Buffercapaciteit  300 l/m3

 — Korrelgrootte  0/32 mm

 — Productietemperatuur  135 °C

 — Percentage holle ruimten  30 %

 — Afdruip van bindmiddel  0 %

 — Soortgelijk gewicht  1800 kg/m3

 — Bitumenfilm rond de stenen  > 1 mm

In België zijn 14% van alle oppervlakken verhard 
en niet waterdoorlatend. Het gevolg daarvan 
is dat er al jarenlang te veel oppervlaktewater 
te snel in onze rioleringen en afvoerkanalen 
terechtkomt. Dit zorgt voor overstromingen. 
Bij de meeste bouwaanvragen moet je 
daarom, als één van de vereisten om een 
stedenbouwkundige vergunning te krijgen, 
voldoen aan de watertoets. Die toets stelt dat 
wanneer je een oppervlakte wilt verharden, 
je voor voldoende infiltratiecapaciteit 
van de bodem moet zorgen. Drainphalt® 
werd ontwikkeld om daaraan te voldoen. 
Het is namelijk een waterdoorlatende 
asfaltverharding die de watertoets doorstaat. 

Drainphalt is een innovatief asfalt, speciaal 
gemaakt voor de aanleg van parkings, opritten 
en wegenis rond gebouwen. Het asfalt buffert 
het regenwater zodat het geleidelijk aan kan 
doorsijpelen tot in het grondwater. Daardoor 
wordt de aanleg van bufferbekkens, rioleringen, 
watergreppels, afvoerroosters en grachten 
overbodig. Dit maakt van Drainphalt een  
kosten- en plaatsbesparende oplossing. 

toepassingen

Drainphalt is een asfaltverharding voor het parkeren en stockeren 
van personenwagens op:

 — Opritten

 — Parkings

 — Wegenis rond gebouwen
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