Colorpave
Oranje asfalt ten tijde van het WK. Gekleurde wegdelen die de veiligheid
op kruispunten verbeteren. En een kleurtje en belijning om de voetbalkooi

Voordelen
alle kleuren

uitnodigender te maken. Asfalt hoeft niet meer zwart te zijn. Colorpave

kleurvast

combineert kleur met functionaliteit.

visuele attentie
functionele vormgeving

Productbeschrijving
Colorpave is een gekleurde asfaltdeklaag. Het combineert aantrekkelijke
vormgevingsmogelijkheden met functionaliteit. Alle kleuren zijn mogelijk,
net als verschillende texturen door speciale toeslagstoffen. Door een
patroon in het asfalt te drukken, is zelfs een klinkeruitstraling te creëren.
De pigmenten en eventueel toeslagstoffen worden door het asfaltmengsel
heen gemengd waardoor een duurzame kleuring ontstaat.

Technische specificaties
Colorpave kan gecreëerd worden met elke asfaltsoort. Bij het mengen van het
asfalt wordt een kleurstof toegevoegd waardoor asfalt in elke denkbare kleur
gerealiseerd kan worden. Blanke bitumen in het asfalt in plaats van zwarte,
zorgen ervoor dat de kleur ook daadwerkelijk zichtbaar is.
Daarnaast is het mogelijk om een andere textuur in het asfalt aan te brengen.
Tal van materialen als gekleurde stenen, glas, schelpen of glitters kunnen
toegevoegd worden aan het asfaltmengsel. Door het asfalt na te behandelen
met bijvoorbeeld een straaltechniek, wordt de bitumenhuid aan het oppervlak
van de verharding verwijderd waardoor de structuur van de toevoeging
zichtbaar wordt.
Colorpave voldoet aan dezelfde technische eisen als de andere asfaltsoorten
van Dura Vermeer. Met Colorpave realiseert Dura Vermeer een gekleurde
verharding met de eigenschappen van standaard asfalt.

Eigenschappen
Geluid

Colorpave is net als elke andere asfaltverharding direct na aanleg bruikbaar.

Duurzaam

Doordat de gehele deklaag gekleurd is, slijt de kleur niet af.

Decoratief
Kostprijs

Naast het gekleurde asfalt zijn coatings ook een optie om de weg kleur te
geven. Een coating geeft meer creatieve vrijheid aangezien deze niet met een
asfaltmachine aangebracht hoeft te worden. Verschillende banen en vormen
behoren daardoor ook tot de mogelijkheid. Coatings kunnen op elke zwarte of
gekleurde asfaltweg aangebracht worden, maar slijten naar mate van gebruik
waardoor de kleuring vervaagt. Een coating is daarom geschikt voor tijdelijke
kleuring zoals bijvoorbeeld bij evenementen.

Toepassingsgebied
Vanwege visuele, functionele en esthetische belangen is Colorpave een
weloverwogen keuze. Zo kan Colorpave in het verkeer toegepast worden om
de visuele attentie te verhogen. Vluchthavens, busbanen, fietspaden,
scheidingstroken tussen rijbanen en dergelijke kunnen op een hoogwaardige
manier worden aangegeven met Colorpave. Ook kan Colorpave op een
creatieve manier ingezet worden op recreatief gebied. Speelplaatsen krijgen
meer kleur, sportvelden krijgen een functionele vormgeving met vaste belijning,
speelveld en buitenrand en parken krijgen hun eigen uitstraling met paden
uitgevoerd in bijvoorbeeld natuurlijke kleuren.

Referenties
• 2011, beige asfalt, evenemententerrein Esplanade, Almere
• 2009, geel asfalt, Vondelpark, Amsterdam
• 2009, paars asfalt, Krajicek Playground, Amersfoort
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