EME
Stelt u zich eens voor, een halvering van het totale asfaltpakket en een veel
snellere aanleg. Niet alleen wordt er bespaard op energieverbruik en

Voordelen
tot 30% reductie asfaltpakket

materiaal, er is ook minder verkeershinder. EME (Enrobé à Module Élevé),

energiebesparing

oftewel asfalt met verhoogde stijfheidsmodulus, zet een goede stap in die

grondstoffenbesparing

richting.

snellere aanleg
vloeistofdicht

Productbeschrijving
EME is oorspronkelijk ontwikkeld in Frankrijk om dunne onderhoudsarme
verhardingen te realiseren. Dura Vermeer heeft in 1998 EME in Nederland
geïntroduceerd en sindsdien op grote schaal en met succes toegepast. In
samenwerking met Rijkswaterstaat is EME als primeur in het eerste Design
& Construct (D&C) contract toegepast op Rijksweg 6 bij Muiderberg.
De unieke combinatie van verhoogde stijfheid en flexibiliteit van het
asfaltmengsel lijkt tegenstrijdig, maar zorgt voor een uitstekende
weerstand tegen vermoeiingsscheuren en spoorvorming. Het resultaat is
een asfaltpakket dat aanzienlijk dunner kan worden uitgevoerd, met als
gevolg grote besparing op schaarse bouwstoffen.

Technische specificaties
Het speciale bitumen-bindmiddel wordt verkregen door een aangepast
productieproces, waarin geen polymeren of andere additieven worden
toegevoegd. In combinatie met een geoptimaliseerde mengselsamenstelling
levert dit een asfaltmengsel op met verhoogde stijfheid, maar toch hoge
flexibiliteit. Deze unieke combinatie zorgt voor uitstekende weerstand tegen
vermoeiingsscheuren door verkeersbelasting en een goede weerstand tegen
spoorvorming. Daarnaast kan EME volgens de CUR-richtlijnen als
vloeistofdichte asfaltlaag worden aangemerkt en is daarom zeer geschikt voor
toepassing in vloeistofdichte asfaltverhardingen.
Vanwege de uitstekende vermoeiingsweerstand kan de dikte van het totale
asfaltpakket tot 30% worden gereduceerd. Deze reductie betekent vaak een
laag asfalt minder waardoor de weg sneller wordt aangelegd. EME kan in
laagdiktes van 50 tot 120 mm worden aangebracht.

Eigenschappen

EME scoort ook goed op duurzaamheid: de reductie van het asfaltpakket

Geluid

betekent namelijk ook materiaal- en energiebesparing. Er hoeven minder

Duurzaam

grondstoffen zoals steenslag te worden gewonnen en getransporteerd. En er
hoeft minder asfalt te worden geproduceerd en getransporteerd.

Decoratief
Kostprijs

Toepassingsgebied
EME is op alle wegen en terreinen toepasbaar, maar komt het beste tot zijn
recht als onderlaag op intensief belaste verhardingen, zoals rijkswegen en
provinciale wegen. Daarnaast is EME zeer geschikt als toepassing op
vloeistofdichte bedrijfsterreinen en brugdekken. EME kan in combinatie met
talloze andere asfaltproducten worden toegepast. Zo wordt met EME als
onderlaag in combinatie met een Scorepave tussenlaag en een Micropave
geluidsreducerende asfaltlaag een duurzame asfaltconstructie gemaakt.

Referenties
• 2014, aanleg 2e Coentunnel, Amsterdam
• 2044, N246, groot onderhoud Provincie Noord-Holland
• 2013, baanrenovatie vliegveld Groningen Airport Eelde
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