ALGEMEEN
DE ECO-OH! PRODUCTS ZIJN EEN VERANTWOORDE KEUZE DIE GEKENMERKT WORDEN DOOR 4 PIJLERS WAAROP
ZE STEUNEN.
Economisch - Zij vergen weinig of geen onderhoud en zijn bestand tegen water en vocht, waardoor ze een lange levensduur hebben.
Ecologisch - Al de materialen zijn volledig vervaardigd uit gerecyclede kunststoffen, zonder gebruik te maken van primaire grondstoffen.
Milieuvriendelijk - Gebruik van BBT (Best Beschikbare Technologie) resulteert zowel in een duurzaam productieproces als in duurzame producten.
Alle ECO-oh! products kunnen in onze installaties opnieuw gerecycled worden tot nieuwe producten: de cirkel is rond, de perfecte kringloop.
Kwaliteit - ECO-oh! products staat borg voor een optimale kwaliteit. De controle van de kwaliteit wordt gegarandeerd door de jarenlange
ervaring van onze werknemers. Afgewerkte producten die een afwijking vertonen worden verwijderd en nadien vermalen om terug ingezet te
worden als grondstof.
BIJKOMENDE TROEVEN VAN DE ECO-OH! PRODUCTS ZIJN:
• rotvrij, bestand tegen zuren en zouten
• bestand tegen microbiële werking
• duurzaam
• zeer weerbestendig
• geen of weinig onderhoud
• zeer gebruiksvriendelijk
• 100 % recyclebaar

MATERIAALEIGENSCHAPPEN
Huishoudelijk kunststofafval, dat voldoet aan de aannamevoorwaarden zoals eerder beschreven. Het overgrote deel van dit afval bestaat uit
eenmalige huishoudelijke kunststofverpakkingen. Na behandeling in de recyclagelijn (verkleinen, wassen, scheiden, drogen,…) worden de verschillende kunststoffen verwerkt tot eindproducten. Naargelang vorm, grootte en toepassingsgebied van de eindproducten kan de grondstofsamenstelling van de eindproducten verschillen. Grosso modo bestaan de eindproducten uit 60-95 % polyolefinen (PE-PP), aangevuld met de vereiste
kunststofsoorten PVC, PS en PET.

1. STERKTE-EIGENSCHAPPEN

Eindproducten met afmetingen 120 mm x 120 mm x 700 mm werden op driepuntsbuigreksterkte beproefd.
Blokjes met zijde 120 mm werden op druksterkte getest.
De resultaten waren de volgende:
- buigsterkte: 14,5 N/mm2
- druksterkte: 7 N/mm2
- E-modulus: 600 N/mm2
DEZE WAARDEN SITUEREN ZICH RUIM ONDER DEZE VOOR HOUT.
Hout bereikt minstens de dubbele buigsterkte en het zesvoudige van de elasticiteitsmodulus. De doorbuiging zal dus aanzienlijk groter zijn, nog in
de hand gewerkt door de zonnestraling. In dit geval treedt reeds een vervorming op zonder belasting. Dit betekent dat bij inzet van het materiaal
als paal, in het geval ze op buiging worden belast steeds met de optredende belastingen van het buigspanningsrekgedrag rekening moet
worden gehouden. In een 3-puntsbuigbelasting volgens DIN 53452 werd eveneens de temperatuursafhankelijkheid nagegaan.
Door metingen werd bepaald dat onder invloed van de zonnestraling wegens de lage warmtegeleidbaarheid nergens in het materiaal een
temperatuur groter dan 30°C werd vastgesteld. Bij de stabiliteitsberekeningen werd dan ook van de volgende grenswaarde uitgegaan:
- buigspanning σb = 10 N/mm2
- buigrek εB = 5%
Wel komt het materiaal in aanmerking als vervanger voor beton (verkeerseilanden, geleidingselementen,… ).
Het kruipgedrag eigen aan kunststof, d.w.z. de doorbuiging onder invloed van een constante last, werd eveneens onderzocht.
Hier werd vastgesteld dat de doorbuiging van een plank onder constante last na 12 weken de eindwaarde bereikt en nadien niet meer kruipt.

2. THERMISCH GEDRAG

Bij proeven werd het materiaal aan sterke zonnestraling blootgesteld.
Wegens de lage warmtegeleiding van het materiaal (1,25 kJ/m hK) werd vastgesteld dat maximaal 30°C in het materiaal bereikt wordt.
2.1 Krimp- en uitzettingsgedrag
De maatverandering door krimp of uitzetting situeert zich tussen de 2,5 - 5mm per meter bij een temperatuurverschil van 30°C.
Het is aangewezen om hier rekening mee te houden bij het maken van constructies.
Hou er tevens rekening mee dat het materiaal thermisch isolerend is waardoor vervorming kan ontstaan bij grote temperatuurverschillen.
2.2 Gedrag in de warmte
Bepaling volgens DIN 53460 van de indringdiepte als maat voor de vormstabiliteit.
Hieruit bleek dat het materiaal bij 30°C vormstabiel is.
2.3 Brandgedrag
2.3.1 Vlam aan horizontaal vlak
Bepaling volgens DIN 51960. Hieruit bleek dat het materiaal in klasse 1 kan worden ingedeeld.
Na het doven van de vlam stelt men geen naglimmen vast.

2.3.2 Vlam aan verticaal vlak
Bepaling volgens DIN 53438. Ook hier kan het materiaal in klasse 1 worden ingedeeld.
Na het doven van de vlam stelt men ook hier geen naglimmen vast.
2.3.3 Zuurstofindex 02
Bepaald volgens ASTMD 2863-1977 volgens n = 02/(02+N2).
Voor lucht n = 0,2 l
De 02-waarde werd bepaald waarbij de monsters nog net niet branden.
De aldus bepaalde zuurstofindex bedroeg 25,5.
Hieruit kan men besluiten dat in een normale, vrije atmosfeer het materiaal nauwelijks gaat branden.
2.3.4 Test UL 94: (US-norm)
- Het materiaal kan worden ingedeeld in 94 V-O, d.w.z. geen enkel monster brandt langer dan 10 sec. na.
- Van geen enkel monster vallen brandende druppels af.
- Geen enkel monster gloeit tot aan de houder af.
2.3.5 Brandgedrag van bouwmaterialen
Bepaald volgens DIN 4102 T 1
Het materiaal kan in de bouwmateriaalklasse B2 worden ingedeeld.
Het materiaal heeft dus een zekere graad van brandweerstand.
2.4 Warmtegeleidbaarheid
Werd naar DIN 52612 T 1 bepaald in functie van de temperatuur.
Zoals hierboven reeds aangegeven bleek hieruit een geringe warmtegeleidbaardheid en een geringe opwarming bij zonnestraling.

3. CHEMISCHE FYSISCHE INWERKING VAN SCHEIKUNDIGE STOFFEN

Een zeer grote bestendigheid tegen gebruikelijke chemische stoffen werd aangetoond d.m.v. testen volgens DIN 51958.

4. WATEROPNAME, VORST-DOOI-GEDRAG

Dit is belangrijk in geval van gebruik in marine toepassingen (ponton, oeververstevigingen). De wateropname is minimaal, 15-maal minder dan
hout. Verder zijn andere belangrijke factoren dat het materiaal niet rot en geen impregneermiddelen bevat.

5. GEVOELIGHEID VOOR WEERSINVLOEDEN

5.1 Weather-o-meter-test
Een equivalente tijdsduur van 6 maanden wordt hier gesimuleerd waarbij de invloed van UV-licht en neerslag wordt nagegaan.
De aangetaste laag is na 4 weken slechts 1/100 mm dik.
Daar men met dikwandige producten te maken heeft, is er geen invloed op de sterkte-eigenschappen te verwachten.
5.2 Temperatuur en luchtvochtigheid
Een natuurlijke cyclus van 2 jaar werd gesimuleerd.
Ook hier kan geen invloed op de sterkte-eigenschappen worden vastgesteld.

6. DICHTHEID

De dichtheid van het materiaal situeert zich rond 1 g/cm3.

7. ECOLOGISCHE VEREISTEN

7.1 Uitlogingsonderzoek
Volgens KTW (Kunststoffe und Trinkwasser): hier wordt het mogelijk gebruik van het materiaal in drinkwatertoepassingen nagegaan. Volgende
criteria werden onderzocht: migratie van koolstofverbindingen, chloorverbruik, loodconcentratie, fenol- en formaldehydegehalte. De KTW-grenswaarden onderscheiden 4 niveau’s:
- A: geschikt voor buizen
- C: geschikt voor uitrustingsgoederen
- B: geschikt voor reservoirs
- D: geschikt voor elastische dichtingsmaterialen
Hierbij is A het hoogste en D het laagste niveau. Opnieuw werd de vergelijking met hout en beton gemaakt. De kunststoffen vervulden de eisen B
en C, beton de eisen B. Geen enkele houtsoort, al dan niet geïmpregneerd vervulde de voorwaarden. Uit deze testen blijkt dus dat van de inzet
van gerecycled gemengd huishoudelijk kunststofafval geen nadelige ecologische invloed te verwachten is.
7.2 Microbiële aantasting
Doel van de testen volgens DIN 53739 was het bepalen van de gevoeligheid voor algen en bacteriologische groei. Proeven wezen uit dat de
aantasting te verwaarlozen was. De gemengde kunststofproducten waren evenwaardig of superieur t.o.v. conventionele materialen zoals hout en
beton.
7.3 Speelgoedrichtlijn
ECO-oh! producten voldoen aan de speelgoedrichtlijn EN 71-2 (brandgedrag) en EN 71-3 (bepaling zware metalen).

8. ONDERHOUD EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

ECO-oh! producten vergen weinig of geen onderhoud en zijn bestand tegen water en vocht, waardoor ze een lange levensduur hebben.
Ze worden best gereinigd met lauw water en een niet-bijtende zeep. Reiniging met bijtende (oplos)middelen en/of hogedrukreiniger is ten
zeerste af te raden en kan tot onomkeerbare beschadiging leiden. Het is aanbevolen de ECO-oh! producten te verwerken bij een temperatuur
tussen 10 & 30 °C.

Data sheet - REGRANULAAT 400

Eigenschappen

Normen

Eenheid

Waarde

Mechanische eigenschappen
Buigingsmodulus
Rek bij maximale spanning

ISO 527

Rek bij breuk

MPa

580 - 695

%

7,5 - 11,8

%

Treksterkte

ISO 527

Slagvastheid

ISO 179/U

Kerfslagvastheid

Mpa

Charpy test 23 °C

kJ/m2

Charpy test 23 °C

kJ/m2

-20 °C

16,1 - 17,3
75 - 130

kJ/m2

ISO 179/U

-20 °C

5,5 - 13,7

kJ/m2

Fysische eigenschappen
Bulkdichtheid

g/l

Dichtheid

g/cm3

500 - 550
0,93 - 0,95

Smetfiltering

µ

400

Additief

%

0

Thermische eigenschappen
Lineaire uitzettingscoëfficiënt

µ/m.C

62 - 105

Chemische eigenschappen
Restvocht
Polymeercompositie

PE-PP verhouding

Asresten

%

0,12 - 0,16

%

75 - 25 (5)

%

3,4 - 3,6

Optische eigenschappen
Kleur

Grijs

Verwerking
Melt Flow Index
190 °C/5kg

230 °C/5kg

230 °C/2,16kg
Vicat verwerkingstemperatuur

2,8 - 3,4

g/10 min

10,5 - 13,3

g/10 min

3 - 3,2
1220 x 2440 x 18.2

Belasting

Opwarmingstemp.

10N

50 °C/h

°C

107,5 - 110,5

PE

°C

123,9 - 125,3

50N
Smeltpunt

g/10 min

50 °C/h

PP

°C
°C

55,7 - 58,3

160,8 -163,4

Data sheet - REGRANULAAT 2000

Eigenschappen

Normen

Eenheid

Waarde

MPa

584 - 708

ISO 527

%

7,5 - 11,8

Mechanische eigenschappen
Buigingsmodulus
Rek bij maximale spanning
Rek bij breuk
Treksterkte

%
ISO 527

Slagvastheid

19 - 27
15,1 - 16,4

ISO 179/U
Charpy test 23 °C

Kerfslagvastheid

Mpa

-20 °C

kJ/m2

75 - 130

kJ/m2

ISO 179/U

Charpy test 23 °C

-20 °C

kJ/m2

7 - 12,5

kJ/m2

Fysische eigenschappen
Bulkdichtheid

g/l

Dichtheid

g/cm3

500 - 550

Smetfiltering

µ

2000

Additief

%

0

0,93 - 0,95

Thermische eigenschappen
Lineaire uitzettingscoëfficiënt

µ/m.C

46 - 85

Chemische eigenschappen
Restvocht
Polymeercompositie

PE-PP verhouding

Asresten

%

0,10 - 0,18

%

75 - 25 (5)

%

3,2 - 3,5

Optische eigenschappen
Kleur

Grijs

Verwerking
Melt Flow Index
190 °C/5kg

230 °C/5kg

230 °C/2,16kg
Vicat verwerkingstemperatuur
Belasting
10N
50N
Smeltpunt

g/10 min

2,8 - 3,4

g/10 min

10,5 - 13,3

g/10 min

3 - 3,2
1220 x 2440 x 18.2

Opwarmingstemp.
50 °C/h

°C

107,5 - 110,5

°C

55,7 - 58,3

PE

°C

123,9 - 125,3

50 °C/h
PP

°C

160,8 -163,4

