
GREENFLOOR
(from waste to new recourses)

Een innovatie van Bioterra, samen met Greenager+

PRODUCTOMSCHRIJVING

GREENFLOOR is, wat de naam al doet
vermoeden een klimaatvriendelijke
dekvloer.

Met Greenfloor worden de kwaliteitseisen
van een traditionele dekvloer geëvenaard
met reststromen. De thermische- en
akoestische kwaliteit verbetert bovendien
aanzienlijk.

Dit type dekvloeren wordt gemaakt met wat tot voor kort nog als afval werd
bestempeld (breekzand, bagger-slip, rioolslip, … ). Ook de binder wordt zo CO2-
neutraal mogelijk toegepast.

GREENFLOOR is beschikbaar in 3 varianten:
• Greenfloor Bio, op basis van kalk, gemengd met hydraterende fijnstoffen

(reststromen);
• Greenfloor L.E. (low emission), de binder is tot 60% CO2-neutraler in vergelijking

met Portland cement;
• Greenfloor Z.E. (zero emission), hierbij wordt de CO2-uitstoot van het

hydraterend binderaandeel gecompenseerd door toevoeging van carbonaterende
fijnstof (reststroom).

VOORDELEN 
Uitstekende druk- en buigsterkte
Met Greenfloor moet niet ingeboet worden op de kwaliteit ten overstaan van
traditionele toepassingen.

Minder krimp
Juist omdat Greenfloor, al naar gelang het type, weinig of geen cement bevat is het
risico op krimp kleiner en/of onbestaand.

Hogere volume massa
Het recycle zand is bewust zwaarder opgebouwd. Hierdoor verbetert het thermisch-
en akoestische gedrag.



Bio-wapening
Indien er extreem hoge eisen worden gevraagd wordt een plantaardige vezel
toegevoegd.

Plaatsing
Net als traditionele cementdekvloeren wordt Greenfloor geplaatst met chape-
pomp. Licht polijsten van de toplaag, kort na plaatsing, zorgt voor een ongeziene
slijtvastheid.

Andere voordelen
• Met gebruik van Greenfloor draag je bij aan een beter klimaat. We maken geen

gebruik van nieuwe delfstoffen en de CO2-uitstoot daalt. Einde levensduur wordt
dekvloer vermalen en herbruikt.

• Toevoeging van additief GR 20/006 (verwerkingsplastificeerder) verbetert het
arbeidscomfort aanzienlijk.

• Greenfloor in combinatie met vloerverwarming zorgt voor een lagere
energiefactuur (meer massa).

• Greenfloor verhoogt het akoestisch comfort van tussenvloeren

Meer info , referenties, technische verantwoording en rapporten:

GREENAGER + Johan Strackx Consulting & Sales
Sint Lutgardstraat 42, B3900 Pelt
johan.strackx@gmail.com
+32472992060


