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Om boorgaten in verharde vloeren degelijk af te dichten waarbij de mogelijkheid behouden blijft 

deze incidenteel ook weer te openen, brengt ECOseals een geheel nieuw afsluitsysteem:

de ECOseals® AFDEKKAP ø120mm.  Het systeem is gepatenteerd onder nummer: PAT EP2754753. 

Indien geplaatst conform de richtlijnen kan deze kap als volledig vloeistofdicht beschouwd worden. Daarmee is 

dit product onderscheidend veel beter dan alle gangbare 
afsluitsystemen toe nu toe. Het is uitermate geschikt voor

toepassing in omgevingen waar vloeistofdichtheid van de 

vloer gewenst of verplicht is. Denk aan tankstations,

(petro)chemische productielocaties en industriële 

omgevingen.  

De toegepaste materialen en het ontwerp zijn uitgebreid 

en langdurig getest op een permanente zware belasting
onder wisselende omstandigheden. Vochtinwerking, 

weersinvloeden, chemische impact en blootstelling aan 

UV-straling tasten het product en haar unieke werking niet 

aan. Hierdoor biedt het systeem jarenlange garantie waarbij de unieke eigenschappen onverminderd sterk 

blijven. De praktische voordelen eveneens. Doordat de kap voornamelijk uit kunststof bestanddelen is 

samengesteld is het probleemloos in te zetten op locaties waar er met telemetrie gewerkt wordt: het te 

verzenden signaal zal er niet door verstoord worden.   

Materiaal  De body van de kap is vervaardigd uit glasvezelversterkt polycarbonaat. Dit materiaal is slijtvast en

heeft een ongekende sterkte. De rubberen ring is gemaakt uit NBR50 rubber en is bestand tegen petrochemische 

invloeden. Het geheel wordt aangeboden in een grijze uitvoering. 

Vormvast  Ontwerp en materiaalkeuze van de PC-kap hebben geresulteerd in een model dat vormvast is. 

Mechanische belasting door zwaar verkeer of belasting door wisselende omgevingstemperaturen zullen de kap 

niet doen vervormen, ongeacht of dit bij een geheel vlakke of bijvoorbeeld schuine positionering is. (op- of 

afritten). De vloeistofdichte eigenschap is daarmee gegarandeerd. De  PC-kap steekt slechts minimaal boven de

verharde vloer uit, terwijl de randen afgeschuind zijn. Hierdoor zal er nimmer sprake zijn van hinderlijk 

uitstekende delen noch zal er zich (regen)water in de randen verzamelen. Door een verzinkboor te gebruiken kan 

de kap ook verzonken worden in de vloer, waarna de bovenzijde gelijk is met de vloer en geheel niet uitsteekt.  

Werkingsprincipe   De kap bestaat uit 2 vezelversterkte polycarbonaat delen die in de kern met elkaar worden 

verbonden door een RVS M10 bout. Tussen deze delen is op een unieke wijze een volrubberen ring aangebracht. 

Na plaatsing in het boorgat ø120mm worden de 2 delen strak met elkaar verbonden door de centrale RVS bout 

en ring met een dopsleutel 17 stevig aan te draaien. Tijdens deze handeling ‘trekken’ de PC-delen naar elkaar toe 

met als gevolg dat de rubberen band uitzet naar de buitenzijde en zich sterk vastklemt in de boorwand. De PC-
kap trekt zich daarbij vanwege de bijzondere vormgeving naar beneden toe vast in het boorgat. Het rubber vult 

de ruimte tussen boorwand en kap en dicht deze derhalve naadloos ev vloeistofdicht af.

Met een eenvoudige handbeweging, kan de kap weer soepel en snel uit het boorgat gehaald worden.
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artikelcode omschrijving verpakkingseenheid 

art. 653124 
vloeistofdichte afdekkap ø120mm ECOseals®   
vanaf 100 stuks eigen logo/bedrijfsnaam mogelijk 

doos à 15 stuks 

Specificaties  Glasvezelversterkt polycarbonaat: Thermoplastisch polymeer, met als belangrijkste eigenschap de 

enorme slagvastheid. Polycarbonaat is 250 keer sterker dan glas en kent daarnaast een goede chemische 

bestendigheid. NBR50 rubber: Speciaal ontwikkeld om aantasting door olie te voorkomen. De mechanische 

eigenschappen van het materiaal blijven intact, zelfs in direct contact met oliën. NBR50 wordt vooral toegepast 

bij duurzame afdichtingen in industriële omgevingen. Gewicht: 562 gram  Afmetingen: ø120 x ø140 x 40mm.   

   boorgat min. ø120mm   indien verzonken: boorgat min. ø145mm  diep=6mm 

Onderscheidende eigenschappen  Absoluut vloeistofdicht mits correct gemonteerd. Zeer eenvoudige

montage en demontage en daardoor tijdwinst. Vorm boven- en onderplaat is asymmetrisch. Bij aandraaien

vormt rubber zich daardoor eerst in axiale richting en aansluitend in radiale richting: gevolg hiervan is een

trekvast en diep aangrijpen in het boorgat met een robuuste afdichting tot gevolg. Hoge slagvastheid. Goede

chemische bestendigheid. UV-bestendig. Verstoort de telemetrie niet. Professionele uitstraling.
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Sterkte   Het deksel is uitvoerig getest op puntbelasting. Een belasting van 3 ton wordt daarbij moeiteloos

doorstaan. Aandraaien van de centrale bout kan het beste met een momentsleutel worden uitgevoerd om de 

delen niet meer dan noodzakelijk te belasten. Bij 20 Nm is het moment bereikt waarop er niet meer verder 

behoeft te worden gedraaid. 
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