
GREENAGER +  ‘PERFECT FLOOR/ROOF’
(circulaire  vloeimortel en/of egaline met zeer lage CO2–print)

PRODUCTINFORMATIEBLAD
Technische specificaties

PRODUCTOMSCHRIJVING
PERFECT FLOOR is een nieuwe generatie
van dekvloer met unieke eigenschappen die
kunnen toebedeeld worden aan zowel
traditionele dekvloeren, vloeichappes dan
wel egalines.

Deze nieuwe generatie van dekvloer kan :
• Net als een egaline extreem dun (vanaf 3 mm) geplaatst worden; 
• Heeft net als een anhydriet vloeichape een te verwaarlozen krimp; 
• Haalt net als cementgebonden dekvloeren zeer hoge druk en buigsterktes                                               

(tot 35N druk- en ruim 8N buigsterkte).

Deze vloer is na 48 uur al beloopbaar, traditionele afwerking kan na 7 dagen.

Vanaf 25 mm is het mogelijk om er bepaalde lage energie vloerverwarmings-
systemen in aan te brengen.

Deze dekvloer is zelf nivellerend en kan via transmix, wormpomp of handmixer
aangemaakt worden. Ontluchten is niet meer nodig.

De dekvloer wordt gemaakt met overwegend klimaatvriendelijke materialen
(reststromen). Het eindresultaat is circulair (100% recycleerbaar) en heeft een zeer
lage CO2-print.

KENMERKEN (volgens ISO 17025)
7 dagen 28 dagen

Druksterkte (in Newton)
volgens EN ISO 178:2010

20-25 30-35

Buig/treksterkte (in Newton)
volgens EN 826:2013

5 8-9

Krimp en uitzetting Test is lopende

Brandgedrag brandklasse A1 : onbrandbaar

Aan beroepsgebruikers als architecten, studiebureaus,
bouwpromotoren en wooncoöperaties kunnen we
aanvullende testrapporten overmaken.



GREENAGER +  ‘PERFECT FLOOR/ROOF’
(circulaire  vloeimortel en/of egaline met zeer lage CO2–print)

Dienaangaande is/wordt PERFECT FLOOR/ROOF getest inzake:
• Gedrag wisselwerking/veroudering en dit zowel initieel, door onderdompeling in

water, bij extreme warmte en bij dooi-vorst;
• Waterpenetratie;
• Dampdiffusie;
• Warmteopname (speciale variant voor vloerverwarmingssystemen).

Deze vloeimortel is ook als egaline toepasbaar vanaf 3 mm om vloeren uit te
vlakken. Deze vloeimortel is tevens uitermate geschikt om dakisolatie mortels af te
werken, waardoor het mogelijk wordt om bitumen te branden of EPDM te verlijmen
op dakisolatiemortels.

VOORDELEN
PERFECT FLOOR heeft ongeziene eigenschappen:
• Sterk: Zeer hoge druk- , buig- en treksterkte.
• Naadloos: Eco Perfect Floor heeft nagenoeg geen krimp.
• Snelle uitharding: Na 48 uur beloopbaar , traditionele afwerking kan na 7 dagen.
• Lagere opbouwhoogte: kan vanaf 3 mm geplaatst worden. Opbouwhoogtes tot 5

cm kunnen probleemloos. In combinatie met dunne vloerverwarmingssystemen
adviseren we een minimale dikte van 25 mm.

• Arbeidsvriendelijk: Zelf nivellerend, kan rechtstaand geplaatst worden en
ontluchten is niet meet nodig. Deze dekvloer is tot 25% lichter dan traditionele
vloeimortels.

• Circulair: Perfect Floor is 100% recycleerbaar en voor 85% gemaakt met circulaire
materialen.

• Klimaatvriendelijk: Perfect Floor heeft een zeer lage CO2-print .

Meer info , referenties, technische verantwoording en rapporten:

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


