Technische info, plaats- en legvoorschriften

Plaatdikte 12 cm

Plaatdikte 14 cm

Plaatdikte 16 cm

Vrachtverkeer

140

180

220

Heftruck op luchtbanden

100

120

165

Toelaatbare aslasten (kN)

Toelaatbare puntlasten (kN)
100 x 100 mm

200 x 200 mm

Midden

65

85

110

Zijkant

37,5

47,5

60

Hoek

47,5

65

80

Midden

70

95

120

Zijkant

40

55

70

Hoek

60

75

95

Boven

1988 x 1988

1988 x 1988

1988 x 1988

Onder

1996 x 1996

1998 x 1998

1999 x 1999

Boven

1988 x 1488

1988 x 1488

1988 x 1488

Onder

1996 x 1496

1998 x 1498

1999 x 1499

Boven

1988 x 988

1988 x 988

1988 x 988

Onder

1996 x 996

1998 x 998

1999 x 999

Afmetingen
200 x 200 mm
200 x 150 mm
200 x 100 mm
Industrie - Premium

Aanbevelingen voor stapelen en leggen
1. Stapelen
• U dient 3 hele klinkers of gelijkwaardig op de grond te leggen. Hou zeer
duidelijk rekening met de juiste plaats waar de klinkers liggen.
• Hierop legt u de 1e plaat.
• Op deze plaat legt u loodrecht boven de eerste steunpunten weer 3 (halve)
klinkers, waarop u de volgende plaat legt.
• Let wel op dat de stenen niet op de hoeken dragen.
• Zo stapelt u plaat na plaat.
• Op een stabiele en vlakke ondergrond (vloerplaten, beton, klinkers,) mag u tot
8 platen hoog stapelen. Op slechte ondergrond, steenslag of zand, raden wij
aan tot maximaal 5 platen hoog te gaan.
2. Leggen
• Het leggen van de Eurodal® vloerplaten dient bij voorkeur te gebeuren met
behulp van een vacuüm toestel.
• Een afschot van min 0,75 cm/m is noodzakelijk.
• De vloerplaten worden bij voorkeur op een stevige, goed verdichte ondergrond
geplaatst. (min. 80MPa)
• Voor u de vloer in gebruik neemt, raden wij u aan deze eerst in te rijden met
halve belasting waardoor de platen de gelegenheid krijgen goed in het zandbed
te “zetten”. Dit inrijden kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het “progressief” plaatsen van de platen: u rijdt over de reeds gelegde plaat/platen om de volgende
te leggen.

• Eventuele zettingen van meer dan 5 mm dienen gecorrigeerd te worden om
schade te voorkomen.
• Door de conische vormgeving van de vloerplaten vormt zich automatisch een
voeg.
Wij raden u aan om de vloer na plaatsing in te zanden met droog zand. Dit om
een betere stabiliteit van de vloer te bekomen.

Premium+

Aanbevelingen voor stapelen en leggen
1. Stapelen
• De Premium+ platen worden op afroep geleverd om onmiddelijk geplaatst te
worden. Enkel op deze manier kan voorkomen worden dat er klinkerafdrukken
verschijnen. Indien dit, door omstandigheden, niet mogelijk is, dient er een
beschermingsmembraan tussen elke plaat worden geplaatst.
2. Leggen
• Het leggen van de Premium+ platen gebeurt enkel met behulp van een
vacuüm hijsunit.
• Een afschot van min 1 cm/m is noodzakelijk.
• Hoogteverschillen van meer dan 3 mm dienen gecorrigeerd te worden.
• Door de conische vormgeving van de vloerplaten vormt zich automatisch een
voeg. Deze dient na de plaatsing met het gekozen materiaal gevuld te worden
om een goede stabiliteit te bekomen.

