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EMISSIEARME 
VLOEREN

Emissiearm 7,0 kg ammoniak
Zeer goede beloopbaarheid door nieuw ontwikkeld profiel
Maximale grip en geen uitglijden
Geen vochtintrek door gietbeton
Geen brede en diepe sleuven

7,0 kg/NH3

***MDV goedgekeurd***
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14 redenen om voor de D-1 Emissiearme
Duurzaamheidsvloer te kiezen

 Emissiearm 7,0 kg ammoniak

 Rav nr. 2013.01.V2

	 	Zeer	goede	beloopbaarheid	door	nieuw	ontwikkeld	profiel

 Geen brede en diepe sleuven

 Maximale grip en geen uitglijden

  Voorkomt klauw- en been gebreken, geen drukplekken

 Beter waarneembare tochtigheid

 Geen vochtintrek door gietbeton

 Vlakke vloer, niet hellend

 Elke 1,20 mtr een afstortsleuf

  Gepatenteerd pvc klepsysteem - eenvoudig kliksysteem, 

géén schroefjes, komt niet onder de vloer uit, maximale 

lossing van de mest

  Goed schuiven van de mest door mestrobot/ vaste schuif

 Prijs concurrerend

trappen en beschadigingen oplopen. De koeien staan dan ook 

zeer rustig aan het voerhek te eten. Doordat alle kleine afgeronde 

sleuven met elkaar in verbinding staan wordt het vocht op de 

vloer goed verdeelt en koekt daardoor minder snel aan. Juist bij 

de plekken langs het voerhek en de ligboxen. Dat is één van de 

redenen wat de D-1 zo uniek maakt en zich onderscheidt tov. 

andere emissiearme vloeren. 

Een	ander	groot	voordeel	is	dat	door	de	diagonale	profilering	de	

mestrobot of een mestschuif altijd contact houdt met de vloer, 

waardoor deze zeer rustig op de vloer ligt en daardoor ook zeer 

goed schoon maakt. 

De mest wordt door middel van een mestrobot of een mestschuif 

geschoven in een maximaal 4 cm brede spleet. Deze spleet wordt 

afgesloten middels een gepatenteerde emissie reducerende pvc 

klep waardoor geen verkleving van de mest ontstaat. Middels een 

eenvoudig kliksysteem kan indien nodig, deze snel en makkelijk 

worden vervangen. Deze klepconstructie komt niet onder de 

vloer uit zodat mixen geen enkel probleem oplevert ook al is de 

mestkelder nagenoeg vol.

U als melkveehouder bent onze inspiratiebron. Dat zegt alles over 

onze werkwijze: onze klanten staan centraal. Want elke opdracht 

bekijken wij afzonderlijk. Oostbeton gaat nooit van standaard 

oplossingen uit, maar we creëren regelmatig oplossingen op maat. 

De ontwikkelingen gaan snel, technieken veranderen, regelgeving 

wordt	strakker,	de	vraag	naar	flexibiliteit	word	steeds	groter	en	de	

concurrentie neemt toe, zowel in kwaliteit als in omvang. Wij lopen 

daarop vooruit door permanent te investeren in kennis en goed 

opgeleide werknemers, zodat we u kunnen ondersteunen in het 

maken van de juiste keuzes.

Duurzaamheidsvloer D-1 is een vlakke emissiearme vloer voor 

melkveestallen met een mestkelder. Door het unieke gepatenteerde 

geprofileerde	oppervlak	wordt	er	zeer	veel	grip	verkregen	in	

alle richtingen, hierdoor vertonen de koeien een zeer natuurlijk 

loopgedrag en laten ze de tochtigheid goed zien. Tevens zorgt 

de	profilering	ervoor	dat	er	nagenoeg	geen	klauwbeschadigingen	

meer ontstaan zoals doorgroei van klauwen en drukplekken. Dit in 

tegenstelling bij grotere sleuven waar de klauwen weer in kunnen 
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Waarom 
Het is algemeen bekend dat dichte vloeren sneller kunnen 

opdrogen door veel ventilatie, weinig koebezetting en veel m2 

loopoppervlak. De traditionele roosters hebben het hier al moeilijk 

mee. Het is dus zaak dat een vloer een beetje vochtig blijft 

waardoor een vloer minder snel zal aankoeken.

Er wordt wel eens de opmerking gemaakt dat de vloer zo 

droog mogelijk moet zijn ivm infecties. De infectiedruk wordt 

oa bepaald door voeding, bezetting en ook door de roosters. 

Een rooster heeft om de ca. 18 cm een sleuf, hier zetten de 

koeien zich veelal in af of stoten zich er aan. Hierdoor ontstaan 

klauwbeschadigingen en drukplekken, hoe minder spleten des te 

minder klauwbeschadigingen kunnen optreden. Dit zien we ook 

terug bij de melkveehouders die onze vloeren in de stal hebben 

liggen. De klauwbeschadigingen zijn minder en dit helpt mee om 

de infectiedruk te verlagen, waardoor de klauwgezondheid  veel 

beter is.

Profilering
-  De bovenlaag is een zandstructuur, wat zeer veel grip geeft. 

Melkveehouders geven aan dat er geen koe uitglijdt.

-		Veel	profilering,	lijkt	op	een	autoband.	Vlakjes	worden	

onderbroken door zaagsneden. Bij roosters die op den duur 

gladder worden, worden ook veel zaagsneden aangebracht.  

Dit versterkt de grip op de roosters.

-  Door diagonaal werking versterk je het effect van water-

verdeling, omdat de sleufjes met elkaar in verbinding staan,  

dus het vocht kan zich in alle richtingen makkelijk verdelen.

-  Toepassing kleine sleuven, grote sleuven loopt de urine sneller 

weg, dus sneller opdrogen.

-  De kleine afgeronde sleuven hebben ook het voordeel dat er 

veel minder drukplekken en klauwbeschadigingen ontstaan.

-  In de zaagsneden blijft wat langer het vocht zitten en dat heeft 

ook weer het voordeel dat het iets vochtiger blijft.

-		Door	de	diagonale	profilering	ligt	de	schuif	ook	rustig	op	de	

vloer, hij houdt altijd contact met de vloer, glijdt er makkelijk  

over	heen,	dit	in	tegenstelling	tot	blokjes	profilering.

120 cm brede elementen
Heb je meer afstortsleuven dan ben je het vocht(urine/water) 

eerder kwijt waardoor de kans bestaat dat de sleuven sneller dicht 

gaan zitten, kijk maar naar roosters. De sleuven zitten in de zomer 

meer dicht dan bij deze vloer, omdat de urine door minder sleuven 

gaat, en daardoor de sleuf natter en dus minder snel zal gaan 

dichtzitten. Ook bij stallen met diepstrooisel werkt dit heel goed.

Nieuw ontwikkelde pvc klepconstructie/ geen schroeven

Flappen worden niet vastgezet met schroeven waar men nooit 

meer bij kan of afknappen tijdens demontage, maar middels 

een eenvoudig kliksysteem kan men, indien nodig, deze snel en 

makkelijk vervangen. Overtuig uzelf. Deze klepconstructie komt 

niet onder de vloer uit zodat mixen geen enkel probleem oplevert 

al is de punt nagenoeg vol.

Betonkwaliteit/gassen in kelders
Doordat de kelders veel meer afgesloten zijn hopen er zich 

steeds meer gassen op. Daarom is het van groot belang dat 

de structuur van de beton zo dicht mogelijk is. Trilbeton is veel 

poreuzer dan de door ons speciaal ontwikkelde mix van trilbeton 

en gietbeton. Door toepassing van speciale toeslagen en in 

combinatie met een  zeer hoge betonkwaliteit C55/67 hebben we 

een uniek mengsel gecreëerd welke zeer dicht van structuur is en 

dus beter bestand tegen de gassen in de kelders.

Paselementen
Wij leveren eventuele pasplaten op maat en leveren deze 

tegelijkertijd met de overig elementen op de bouw.

Dus geen zaagwerk en stagnatie. De pasplaten worden 

verzwaard, zodanig dat deze 4 ton aslast blijven.
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Let u op de verwerkingsvoorschriften bij het gebruik  
en de plaatsing van de roostervloeren en onderslagen!
Voor nadere informatie kun u altijd contact opnemen 
met Oost Beton.

Vraag geheel vrijblijvend naar onze snelle levertijden!

D1 vloer
Beton:  C55/67

Milieuklasse:  XA3

Rav nr.:  BWL 2013.01.V2 (A1.21)

Lengtematen:  200-400 cm

Standaardmaten:  200-250-275-300-325-350-375-400 cm  

renovatie of andere lengtematen ook mogelijk

Werkende breedte: 124 cm

Dikte:  18 cm

Gewicht:  ca. 450 kg/m2

Aslast:  4 ton volgens RBRV 2001

Bijzonderheden:   inclusief gepatenteerde emissie reducerende pvc klep

7,0 kg/NH3

***MDV goedgekeurd***

VRAAG NAAR REFERENTIE 
ADRESSEN BIJ U IN DE BUURT


