Bermpave en Flexobind
Landschappelijk gebied wordt gekenmerkt door een groene omgeving met
smalle idyllische wegen. Dura Vermeer zorgt met Bermpave en Flexobind

Voordelen
gunstige prijs

voor duurzame verstevigde bermen met een natuurlijke uitstraling,

snelle aanleg

waardoor er geen verzakkingen en gaten ontstaan. Het wegverkeer kan

hergebruik materialen

elkaar hierdoor veilig passeren.

voorkomt randschade

Productbeschrijving
Bermpave en Flexobind zijn twee speciale asfaltproducten waarmee de
berm kan worden verstevigd. Beide producten bevatten veel holle ruimten,
waardoor het materiaal toegankelijk is voor grond en water. Door het
afwerken met grond en het inzaaien van gras wordt een bermversteviging
gecreëerd die uitermate goed past in een landschappelijke omgeving.
Bermpave is een bitumineuze bermversteviging die specifiek gericht is op
toepassing in de berm. Het kan zowel tijdens de aanleg of onderhoud van
de weg of als losstaande bermverstevigende maatregel worden toegepast.
Asfaltsoort Flexobind is zowel geschikt als bermversteviging als
asfalttussenlaag op de wegverharding. Bij beide producten wordt gebruik
gemaakt van asfaltgranulaat.

Technische specificaties
Bermpave en Flexobind zijn open asfaltsoorten met veel toegankelijke holle
ruimten. In de open structuur wordt de grond aangebracht en gras ingezaaid.
Het groen kan zich op deze wijze goed wortelen.
Bermpave wordt in een laagdikte van maximaal 25 cm aangebracht langs de
bestaande of nieuwe verharding. Naast een bestaande weg kan eenvoudig en
snel door een bermversteviging een sleuf met de gewenste breedte worden
gegraven, waarin de Bermpave wordt aangebracht en verdicht.
Bermpave is volledig toepasbaar met 100% asfaltgranulaat.
Flexobind vormt naast de bermversteviging tevens de tussenlaag van de
nieuwe asfaltconstructie. Groot voordeel is dat asfalt en bermversteviging in
één werkgang worden aangebracht, waarna meteen de deklaag kan worden
aangebracht en de berm kan worden afgewerkt. Flexobind wordt in een
laagdikte van 6 tot 9 cm aangebracht. Vanwege de relatief geringe dikte van de

Eigenschappen

Flexobind-laag kan, afhankelijk van de situatie, voorafgaand aan de

Geluid

werkzaamheden een dunne fundering in de berm worden aangebracht.

Duurzaam
Decoratief

Toepassingsgebied

Kostprijs

De bermverstevigingen zijn goed toe te passen op wegen zowel buiten als
binnen de bebouwde kom. Het vormt een uitstekend en robuust alternatief
voor bijvoorbeeld grasbetontegels of kunststof bermelementen.
Bermpave en Flexobind zijn geschikt als bermversteviging langs voetgangersen fietspaden, erf- en gebiedsontsluitingswegen. Dura Vermeer past deze
typen bermversteviging reeds vanaf 2000 toe. Beide mengsels zijn goed
toepasbaar als alternatieve halfverhardingen als inhaal- en passeerstroken.
Met Bermpave en Flexobind wordt snel en goedkoop een veilige weg
gecreëerd.
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