
SPECIFIEKE VERWERKINGSVOORWAARDEN
ECO-VLOEREN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 1599.000 – 1899.000 – 2599.000 – ECO.000 – ECO.000EA   

– ECO.000PM – ECOKLEP.000 – INSERT85 – INSERT42 – ECOKLEP85 – 

ECOKLEP42

Combinatievloer

De ECO-Vloer is een combinatievloer bestaande uit een ECO-Beton-

rooster type 1599.000, type 1899.000 of type 2599.000 en rubberen 

onderdelen type ECO.000. Optioneel worden kunststof emissie-

reductiekleppen toegepast onder de rubberen onderdelen.

Deel 1: ECO-rooster

De ECO-roosters mogen bij de plaatsing niet tegen elkaar geplaatst 

worden. Tussen elk ECO-Betonrooster moeten rubberen onderdelen 

als afstandshouder gebruikt worden zodat de ECO-roosters op de juiste 

afstand van elkaar geplaatst worden. Indien de rubberen onderdelen 

niet worden gebruikt bij het leggen van de ECO-roosters, passen de 

rubberen onderdelen en de kunststof emissie-reductiekleppen niet.

ECO-roosters type 1599.000 en type 1899.000 zijn identieke beton-

producten, het enige verschil is de toegepaste wapening. Het verschil 

tussen beide goederen kan u herkennen aan het productetiket. 

Bovendien worden de goederen van type 1899.000 met een geel 

gekleurde tand gemarkeerd.

In de breedte ingekorte ECO-roosters type 1899.000 met minimaal 3 

resterende hoofdbalken zijn berijdbaar onder strikte voorwaarden, 

namelijk maximaal 3 ton aslast (asafstand 120 cm, spoorbreedte van 

180 cm, wielprent van 30 x 40 cm). 

Tijdens de bouw blijven mogelijks resten achter op de vloer. Voor 

het plaatsen van de rubberen onderdelen en de optionele kunststof 

emissie-reductiekleppen dient u de ECO-roosters grondig te reinigen. 

De opleg waarop de rubberen onderdelen geplaatst worden, moet 

voor een goede werking en levensduur vlak zijn en vrij van mortelresten 

en andere bevuiling.

Deel 2: Kunststof emissie-reductiekleppen 

(indien van toepassing)

De kunststof emissie-reductiekleppen dienen vrij van regen en wind 

bewaard te worden om de verpakking en daardoor de goederen niet 

te beschadigen. De kunststof emissie-reductiekleppen worden voor de 

rubberen onderdelen geplaatst. De kunststof emissie-reductiekleppen 

mogen niet in contact komen met detergenten op basis van alcohol 

of bijtende producten, evenals olie, benzine, andere aardoliederivaten 

en een zure omgeving.

Deel 3: Rubberen onderdelen (Verplicht onderdeel)

De rubberen onderdelen worden verpakt aangeleverd en beschermd 

door een kunststoffolie. Om oververhitting met eventuele bescha-

digingen te vermijden moeten deze goederen uit het zonlicht bewaard 

worden in een temperatuur lager dan 40° Celsius. De rubberen 

onderdelen moeten vlak bewaard worden. De rubberen onderdelen 

mogen niet in contact komen met detergenten op basis van alcohol 

of bijtende producten, evenals olie, benzine, andere aardoliederivaten 

en een zure omgeving.

Reiniging van de ECO-Vloer

Voor een optimale zuiverheid en mestdoorlaat moet de ECO-Vloer 

minimaal 12 keer per dag gereinigd worden door een mestrobot of 

een vaste schuif. Net voor de reiniging dient de vloer steeds bevochtigd 

te worden. De ECO-Vloer moet steeds loodrecht ten opzichte van de 

gleuven gereinigd worden. De zuiverheid van de ECO-Vloer wordt 

sterk beïnvloed door diverse bedrijfsafhankelijke parameters. Anders 

Beton raadt aan om niet meer dan 5,50 m2 ECO-Vloer toe te passen 

per aanwezige koe. Er worden verschillende types ligboxvulling 

toegepast. Strooisels op basis van kalk en grove structuren kunnen 

de mestdoorlaat beperken. In enkele landen van Europa gelden 

er specifieke voorwaarden voor de reiniging (waaronder de 

schuiffrequentie). Deze kan u terugvinden in de systeembeschrijving 

van dat land en kunnen mogelijks strenger zijn dan wat hierboven 

beschreven staat omwille van ammoniakemissiereductie.


