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AANDACHTSPUNTEN

1. Frezen en inzamelen diverse soorten SMA.

2. Acceptatie en opslag bij asfaltcentrale.

3. Meerdere depots voor meerdere soorten SMA?

4. Eindcontrole, waaraan toetsen?

5. Zijn opdrachtgevers al zo ver?



Mourik

Hoe gaan we freeswerk uitvoeren ?

Is er duidelijk gemaakt wat de te frezen 
laagdikte is?

Is duidelijk welke soort SMA er 
verwijderd wordt?

FREESWERK 25MM SMA 5 MET DETECTIELUSSEN
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Op welke basis accepteert een 
asfaltcentrale inkomend 
freesmateriaal.

Welke soorten wel en welke soorten ?

Afkeur bij aanwezigheid van 
detectielussen?

ACCEPTATIE EN OPSLAG BIJ ASFALTCENTRALE
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Gaan we opslaan op basis van 
steensoort, kleur en PMB’s

In SMA NL11 mag geen grof 
toeslagmateriaal 2/5 worden toegepast

MEERDERE DEPOTS VOOR DE DIVERSE SOORTEN 
SMA?
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Gaan we van iedere producent zijn 
eigen regels en referenties 
aanhouden.

Komt er een landelijke toetsingsnorm.

EIND CONTROLE, WAAR AAN TE TOETSEN?
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• 01 In afwijking van de standaard RAW bepalingen 2015 artikel 81.26.03 lid 09 mag het 
asfaltmengsel voor SMA deklagen maximaal 60% asfaltgranulaat bevatten.

• 02 SMA deklagen met asfaltgranulaat moet met inachtneming van het bepaalde in de 
navolgende leden voldoen aan de eisen voor SMA-NL conform artikel 81.26.03 met 
uitzondering van lid 07,08 en 09.

• 03 Biobased verjongingsmiddel t.b.v. verjonging van het aandeel oude bitumen in het 
asfaltgranulaat is toegestaan.

• 06 In deklagen mag geen Asfaltgranulaat (P.R.) worden toegepast.

• 02 Bij verwerking van asfaltmengsels deklagen waarin fabrieksmatig vervaardigde 
gemodificeerde bitumen (SBS) zijn toegepast, mag géén partiële recycling worden 
verwerkt in dit mengsel.

ZIJN OPDRACHTGEVERS AL ZO VER?
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• Fragmenten uit bestekken

• Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker
of B-stone als steenslag

• AANBR. DEKLAAG STEENMASTIEKASFALT 
ROOD

• 06 Het mengen van steenslag met dezelfde 
korrelgroep echter van verschillende aard en 
herkomst is uitsluitend aan de producent 
voorbehouden.

ZIJN OPDRACHTGEVERS AL ZO VER?
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