
Meegeleverde materialen: 

• Afdichtingsilicone voor onder de barrière
• Boorstift 5 bit TORX
• Verankeringsvijzen QS - 7,5 x 50 mm

A. Voorbereiding 

• Controleer of er nergens geen elektrische leidingen zijn alvorens de boorwerken te starten
• Stofzuig de vloer en verwijder vet met een oplosmiddel.
• Zaag de ECO-Barrier tot op de juiste lengte d.m.v. een metaal zaag. 
• Let erop dat de ECO-Barrier plat op de grond blijft zonder druk op de zijkanten.

B. Boringen

• Om een goede montage te garanderen moeten er gaten in de grond geboord worden. 
• Plaats de ECO-Barrier op de vloer en boor door de gaten van de ECO-Barrier , zo is men zeker 

van de juiste afstanden en vermijdt men spanningen in de ECO-Barrier.
• Neem de ECO-Barrier weg en boor verder op de juiste diepte.
• De gaten moeten minimum 60 mm diep (steeds 10mm dieper dan de verankeringsvijs) zijn 

met een diameter van 6mm. 
• Boor recht naar beneden en niet diagonaal.
• Na het boren dien je het resterend stof  te verwijderen met een stofzuiger. Anders kan de 

schroef vastkomen te zitten door het stof.  Eens de schroef vast zit, breekt de kop van de 
schroef makkelijk af. Wij raden daarom aan om zeker voldoende te stofzuigen!

 
 
C. Vastmaken: 

• Alvorens de ECO-Barrier vast te schroeven, gebruik de meegeleverde silicone als extra afdichting aan de onderkant van het profiel.
• Bij hoge oneffenheden in het grondvlak voorziet u extra silicone
• Plaats de ECO-barrier en schroef de ankerbout in het boorgat. Monteer de barrière ook overhoeks, dus telkens best eerst de ene zijde en dan aan 

de andere zijde schroeven.
• De bout aandraaien tot tegen de sluitring van de eco-barrier, zodanig dat het te bevestigen stuk stevig tegen de ondergrond vast zit. Voorbij dit 

punt niet meer dan 1/4 draai aanspannen. Het is niet de bedoeling dat je ECO-Barrier overdreven hard aanspant, het is de silicone die de laatste 
afsluiting dient te doen.

• Plaats de korte hoeken tegen de muur of deurkader door silicone te gebruiken rondom de ECO-Barrier.
• Na de montage mag men gedurende 24 uur niet over de ECO-Barrier rijden, de silicone moet nog hard worden.

Opmerkingen:

• Nauwkeurige montage verzekert een goede bescherming.
• De onderkant van vrachtwagens en vorkheftrucks moet minstens 50 mm van de grond verwijderd zijn, als dit niet het geval is kan er schade 

aangebracht worden aan de ECO-Barrier .
• Tevens moeten de vorken (al dan niet geladen met pallet) voldoende hoog gepositioneerd zijn 

zodat zij de eco-barrier niet raken.

ECO-barrier verbindingsstuk 

• Wordt gebruikt als verbinding tussen Eco-barrier elementen
• Plaats deze over de voeg tussen Eco-barrier hoekelementen en Eco-barrier hoofdprofiel
• Eens de ECO-barriers en/of hoekelementen geplaatst zijn kunt u het verbindingsstuk samen 

met de overige elementen vastschroeven
• Gebruik een beperkte hoeveelheid silicone tussen het verbindingstuk en de ECO-barrier.
• Het verbindingstuk monteren op een plaats waar hij niet kan beschadigd worden door het 

vervoer.
 

ECO-barrier hoekelement 

• Met het hoekelement kunt u hoeken van 90° maken
• Om een veilige en gesloten verbinding tot stand te brengen gebruikt u telkens een verbind-

ingsstuk tussen het hoek en standaard elementen.
• Monteer op dezelfde manier als beschreven voor de ECO-Barrier 

www.cgk-group.com/chemicals

Montage handleiding 
ECO-Barrier

LET OP: 
Heftrucks met lage bouwhoogte (type reachtruck) en  
voertuigen met volle wielen kunnen de eco-barrier 

beschadigen)


