C10: nieuwe emissiearme rubber vloer van
Concrelit
Met de Profielvloer C10 brengt betonfabrikant Concrelit een nieuwe emissiearme vloer op de markt.
Deze vloer is een doorontwikkeling van de al bestaande
Profielvloer C6. Dat is een geprofileerde vlakke vloer met
hellende gleuven naar de zijkant van het element. In het
midden zijn de gleuven 5 mm diep, aan de zijkant 15 mm.
De grootste wijziging die met de C10 wordt gerealiseerd is
dat het loopoppervlak niet van beton is maar van rubber.
Dierenwelzijn
Concrelit heeft de vloer ontwikkeld naar aanleiding van
gesprekken met en vragen van veehouders. Veel
veehouders zijn gecharmeerd van een indrukbaar
loopoppervlak en denken dat het dierenwelzijn door deze
vloeren sterk verbetert. De Profielvloer C10 bestaat uit een
geheel vlakke betonplaat waarop een rubbermat met
profilering is aangebracht die identiek is aan de profilering
van de C6. De vloer kost ongeveer 130 euro per m2
exclusief BTW.

Proefstalstatus
Leverancier van het rubber is Snel die het bekende Duitse
bedrijf Kraiburg in Nederland vertegenwoordigt. De
Profielvloer C10 heeft een proefstalstatus en staat op de
voorlopige bijlage van de RAV. Sinds november 2013 is de
vloer in gebruik. In de loop van 2014 komt de vloer bij
twee andere melkveehouders in de stal te liggen. Hierna
wordt de emissie van de vloer bepaald. De berekende
emissiewaarde ligt voorlopig op 7,0 kg ammoniak bij
beweiden en 8,0 kg ammoniak bij opstallen.
Voorkomen beschadiging
Concrelit adviseert de rubber toplaag pas te leggen vlak
vóór het moment dat de koeien in de stal komen. Wanneer
er nog zware machines door de stal rijden, er geslepen of
gelast wordt en er schroeven en spijkers rondslingeren,
bestaat de kans dat het rubber beschadigd raakt.
Lees ook: Concrelit breidt aantal emissiearme vloeren uit
April 2014
Overname van Agrabeton-artikelen is toegestaan, mits voorzien van de juiste bronvermelding: www.agrabeton.nl

