
EKOply-
platen



Wat is
EKOPLY?
EKOply is een gerecycleerd plastic plaatmateriaal.

Het is ontworpen als een milieuvriendelijke en economische

vervanging voor traditioneel triplex.

EKOply wordt vervaardigd uit 100% kunststofafval, 

voornamelijk PE en PP dat gewoonlijk op het land wordt

gestort of wordt verbrand.

EKOply is vervaardigd als alternatief voor 

geïmporteerd multiplex, of voor nieuwe plastic panelen,

maar op hun beurt volledig recycleerbaar aan het einde

van de levensduur.



Verkrijgbaar in 19 mm (33 kg) & 12 mm (25 kg) diktes.

2.440 x 1.220 m blad met een tolerantie van        

 0,2% in lengte, en 10% in dikte.

Antislip oppervlak & gekleurde opties ook beschikbaar.

Kan op dezelfde manier worden gezaagd/geschroefd

als traditioneel hout.

Aanzienlijk duurzamer in vergelijking met hout en

multiplex.

Rot- en weerbestendig.

Weinig onderhoud.

Zal niet opzwellen bij natte omstandigheden, maar zal

uitzetten en krimpen bij veranderingen in temperatuur.

Sterk en duurzaam.

Perfect voor gebruik in en rond water, ook zoutwater.

Geen onderhoudskosten.

Bevat geen gevaarlijke stoffen.

Kauwbestendig en niet giftig voor dieren.

Waarom
EKOPLY?



De plaat gemaakt door middel van thermische binding en het vormen van stoffen
volledig verkregen uit recycling (PE + PP) als verenigd met duidelijk geïsoleerde
buitenlagen (huid) en de binnenlaag (kern).

Het 12 mm blad heeft meer dichte kern structuur.

Het gewicht van de plaat met afmetingen van 2440 mm x 1220 mm en een dikte
van 12 mm is ongeveer 25 kg.

EKOply 12 mm 

EKOply 19 mm 
De plaat gemaakt door middel van thermische binding en het vormen van stoffen
volledig verkregen uit recycling (PE + PP) als verenigd met duidelijk geïsoleerde
buitenlagen (huid) en de binnenlaag (kern).

Het gewicht van de plaat met afmetingen van 2440 mm x 1220 mm en een dikte
van 19 mm is ongeveer 33 kg.

EKOPLY
Platen



EKOply antislip 19 mm 

EKOPLY
Anti slip

De polymeerplaat gemaakt door middel van thermische binding en het vormen van
stoffen volledig verkregen uit recycling (PE + PP) als verenigd met duidelijk
geïsoleerde buitenlagen (huid) en de binnenlaag (kern). 
Het blad bedekt aan één kant met antislipoppervlakte.

Het gewicht van de plaat met afmetingen van 2440 mm x 1220 mm en een dikte
van 19 mm is ongeveer 33 kg.



Alle platen zijn hoogwaardige producten, bestand tegen vocht en

water, en tegen de meeste stoffen en chemicaliën op de markt.

Ze hebben een verhoogde weerstand tegen UV-straling.

EKOply platen worden gebruikt in de bouw, de meubelindustrie, de

landbouw, ...

 

De verschillende EKOply-platen zijn verkrijgbaar in drie verschillende

kleuren: antraciet, blauw, groen en wit.

Toepassingen
EKOPLY



Geschikt voor ruwe weersomstandigheden en natte omgevingen -

moerassen, vijvers,...

Vloeren - vrachtwagens, aanhangwagens en bijgebouwen om de

onderconstructie van de vloer te beschermen en het geluid demping

Buitenterrassen en tuinen - hekken, schuren, 

Verhoogde bedden, meubilair en opslagcontainers

Hekwerk - bescherming, beveiliging en veiligheid op 

Bouwplaatsen, concerten, festivals en andere buitenevenementen.

Meubilair voor binnen en buiten

Huisvesting voor dieren - Hondenkennels, varkensbogen, kippenrennen en

konijnenhokken

EKOply platen zijn uiterst veelzijdig, en zijn geschikt voor een enorme waaier

van toepassingen:



SURF BORDEN WATER POORTEN 

OLYMPISCHE STAD - LONDON TERREINAFZETTINGEN



TERRAS MEUBELS TUINHUISJES

SKATE BAAN ANTI SLIP VLOERBEKLEDING





Skin = 2 mm

Kern = 15 mm

Het merendeel van de leegtes ≤
⌀ 10 mm

Vlokken van gerecycleerd afvalmateriaal.
Grootte: tot 6 mm

Verpulverd gerecycleerd afvalmateriaal.
Grootte: 500-800 µm

Technische
INFORMATIE

Verkrijgbaar in 12mm (25 kg) & 19 mm (33 kg) platen
*Onder voorbehoud van +/- 10 % fluctuatie *

Anti-slip oppervlak beschikbaar
Beschikbare kleuropties - standaard grijs, blauw, groen & wit



Veelgestelde
VRAGEN

1. Zijn er kleurvariaties? 
Over het algemeen zijn ze grijs, maar omdat het om een gerecycleerde plaat gaat, kunnen er aanzienlijke variaties zijn in
tinten/kleuren van de plaat, afhankelijk van het afvalproduct dat bij de productie is gebruikt.
2. Is de plaat consistent in grootte? 
Ja - er is een tolerantie van 0,2% in de lengte en breedte en een tolerantie van 10% in de dikte.
3. Zet EKOply uit? 
Zoals met andere plaatmaterialen zal het uitzetten, en u zult ruimte moeten laten voor uitzetting tussen elke plaatbevestiging. 
4. Hoe moet EKOply worden opgeslagen? 
EKOply kan zowel binnen als buiten opgeslagen worden. Het moet te allen tijde vlak worden opgeslagen tot het gebruiksklaar is.
5. Hebben EKOply platen UV-weerstand en/of enige thermische eigenschappen? 
Ja. Het gewone PE is niet bestand tegen UV-stralen, maar tijdens het productieproces neemt de weerstand aanzienlijk toe. UV
kamer testen tonen aan dat er tot op heden geen veranderingen zijn in kleur of eigenschappen over een periode van 3 jaar.
EKOply standaardplaten hebben wel enige thermische eigenschappen door de luchtzakken in de kern. 
6. Kunnen standaard houtbewerkingsgereedschappen en bevestigingen worden gebruikt?
Ja, EKOply kan op een vergelijkbare manier worden behandeld als multiplex voor zagen en boren. Zelftappende posi-drive
schroeven zijn goed te gebruiken als bevestigingsmateriaal, voor de beste resultaten kunnen harsankers worden gebruikt.
Spijkeren of lijmen wordt afgeraden. 



7. Welke ondersteuning/steunen zijn nodig voor EKOply?
EKOply heeft meer structurele ondersteuning nodig dan multiplex. Een maximale overspanning van 350-400mm wordt
aanbevolen, maar varieert naargelang de specifieke toepassing. Hoe kleiner de overspanning, hoe groter de steun en hoe minder
ruimte voor fouten. 
8. Kunnen er krassen op het oppervlak zichtbaar zijn?
Ja, krassen op het oppervlak kunnen voorkomen aangezien EKOply geen krasbestendig materiaal is.
9. Kan EKOply geverfd worden?
Wij raden niet aan EKOply te schilderen omdat het wordt aangeboden als een product met weinig of geen onderhoud. Zoals bij
veel kunststof oppervlakken zal verf zich niet aan het oppervlak hechten omdat de verf niet wordt geabsorbeerd.
10. Kan EKOply gebruikt worden als betonnen bekisting?
Ja, en het biedt een lange termijn oplossing voor bekistingen en een uitstekende afwerking van beton. Er zijn echter meer
structurele steunen nodig dan bij een standaard bekisting van multiplex.
11. Kan EKOply CNC en laser gesneden worden?
EKOply wordt zeer succesvol gesneden met CNC . De standaard EKOply kan ook met succes met de laser worden gesneden maar
tot een minimumdiepte. Diepere sneden veroorzaken smeltingen in het materiaal en laten geen nette afwerking toe. 
12. Kunnen de platen bekleed worden met vinyl?
Ja, EKOply kan bekleed worden met vinyl en buiten gebruikt worden voor toepassingen zoals bewegwijzering en reclameborden. 
13. Kan EKOply gebruikt worden voor toepassingen in water?
Ja, EKOply zal in tegenstelling tot hout niet rotten in water. Water wordt geabsorbeerd in de holtes waardoor het gewicht
toeneemt en de mechanische eigenschappen van de plaat zelfs verbeteren. 
14. Is EKOply bestand tegen industriële reinigingsmiddelen en solventen?
Ja, aangezien de huid ongeveer 70-80% polyethyleen is dat een uitstekende chemische weerstand heeft. De meeste
oplosmiddelen/reinigingsmiddelen worden verkocht in PE containers. Als u een specifiek product heeft waaraan EKOply zal
worden blootgesteld, zijn wij graag bereid een monster te leveren om te testen, aangezien wij niet in staat zijn advies te geven
over specifieke chemische samenstellingen. 
15. Kunnen eventuele holtes in de EKOply plaat opgevuld worden? 
Ja, carrosserievullers zoals Isopan zijn succesvol gebleken. 



Certificaten





Verkooppunten

info@alka-products.com

+32 (0) 43 81 47 29

www.alka-products.com
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