
Eco
2
floor is een milieuvriendelijke, 

cementgebonden gietdekvloer. De 
vloer is gemakkelijk aan te brengen 
en hardt snel uit. Eco

2
floor zorgt 

daardoor voor een kortere bouw-
tijd. Bovendien is de vloer geschikt 
voor natte ruimtes en draagt hij bij 
aan efficiëntere vloerverwarming.  

Ecocem in Moerdijk is de produ-
cent van het milieuvriendelijke 
cementachtige bindmiddel eco-

2
cem dat gemaakt wordt van een 

bijproduct van de staalindustrie. 
De afgelopen zeven jaar deed het 
bedrijf onderzoek naar nieuwe 
toepassingen. “Dat resulteerde in 
eco2

floor”, vertelt Mirjam Rubingh 
van Ecocem Benelux.

| TIJDWINST
Ecocem beschikt over een netwerk 
van betoncentrales in Nederland 
die de eco

2
floor-mortel op de 

bouwplaats leveren. Een beton-
mixer pompt de mortel naar 
binnen. Gesjouw met zware 
zakken is dus niet meer nodig. Het 
materiaal vlakt zichzelf uit. De 
aard van het product zorgt ervoor 
dat het niet hoeft te drogen, maar 
dat het uithardt. Hierdoor is het 
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ook geschikt voor natte ruimtes. 
“Na twee dagen kun je er al over 
lopen en na een week kan er al 
een steiger op. Dat is al gauw 
weken sneller dan bij een traditio-
nele vloer en levert dus een 
enorme tijdwinst op.”

| MILIEU-ASPECT 
Eco

2
floor kent een enorme CO

2
 

besparing vergeleken met traditio-

nele cementgebonden gietdekvloe-
ren. De homogene structuur van de 
mortel zorgt voor een uitstekende 
warmtegeleiding waardoor het 
bijdraagt aan een efficiënter 
gebruik van de vloerverwarming en 
dus aan een lager energiegebruik. 

Grotere oppervlakten in een keer 
aanbrengen is geen probleem; het 
product heeft nauwelijks krimp. Aan 
het einde van de levensduur kan de 
vloer samen met ander betonpuin 
gerecycled worden. Eco2

floor is 
gerekend over de hele levensduur 
ook nog eens goedkoper.

Eco
2
floor ziet er dusdanig fraai uit 

dat sommigen het willen toepas-
sen als eindvloer. “Dat is niet aan 
te raden. Maar we krijgen de 
vraag zo vaak, dat we al bezig zijn 
het product door te ontwikkelen.”

Meer informatie op eco2floor.nl
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