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ecotile PVC kliktegels
Sterk genoeg voor de industrie, en ook een modieuze keuze voor commerciële ruimtes. 

Een snelle, duurzame en simpele vloeroplossing.

Omschrijving
ecotile ineensluitende kliktegels is een sterke, flexibele  
en moderne vloeroplossing. ecotile is beschikbaar in  
verschillende oppervlakte structuren en een variatie aan 
kleuren. De tegels worden geleverd met een normale 
zichtbare verbinding of een modieuze, strakke verborgen 
verbinding. Er is ook een speciale ESD versie beschikbaar, 
die door en door geleidend is.

ecotile is gemakkelijk te installeren en zonder het gebruik 
van een speciale ondervloer,  folie of lijm. Daarmee wordt de 
installatietijd en kosten aanzienlijk verminderd.

Samenstelling & fabricage
ecotile wordt gemaakt door middel van een  
spuitgietproces in een mal, met de grondstof PVC granulaat 
dat deze goede slijtvaste, stabiele en ijzersterke  
eigenschappen heeft. Evenals weerstand tegen de meeste 
chemische vloeibare stoffen. 

Een milieuvriendelijke, duurzame oplossing
ecotile wordt gefabriceerd van hoogwaardig “virgin” PVC, 
dus van nieuw materiaal. Het materiaal kan gerecycled 
worden tot nieuwe producten aan het eind van hun  
levensduur.

Belangrijkste voordelen
• Extreem slijtvast

• Onderhoudsarm en makkelijk te onderhouden

• Strak en modern uiterlijk

• ESD versie beschikbaar

• Ideaal voor heftrucks en andere zware belastingen

• Snel en gemakkelijk te installeren, geen onderbrekingen

• Met zeer goede anti-slip eigenschappen

• Beschermd de bestaande ondervloer tegen schade

• Veelzijdig, snel en simpel in te delen naar uw ontwerp en indeling

• ideaal voor vochtige, besmeurde en beschadigde ondergrond

• Perfecte prijs / kwaliteit verhouding

• Gefrabriceerd in de EU – ISO 9001 gecertificeerd

• 10 jaar Garantie

Toepassingen
ecotile wordt al meer dan 25 jaar gebruikt in fabrieken, 
magazijnen, en op schepen. Het is ontworpen om de meest 
zware belasting te weerstaan, zoals grote voertuigen en 
heftruck verkeer. ecotile heeft goede thermische en  
acoustische effecten door zijn natuurlijke eigenschappen  
en bied bovendien weerstand tegen  
vallende voorwerpen of trillingen.

•Fabrieken – passagiershallen

• Magazijnen

• Garages – Winkels

• Sport/fitness zalen - Beursvloeren



ecotile Standaard kleuren & oppervlakte structuren

ecotile Zichtbare verbinding 500 x 500 x 7mm and 500 x 500 x 10mm Tiles

ecotile 7mm Hamerslag / Textuur ecotile 7mm Noppen ecotile 10mm Hamerslag / Textuur

Grijs Zwart Licht Blauw Rood

Donker Grijs Groen Geel Donker Blauw

Grijs Donker Grijs Zwart

Donker Blauw

Donker Grijs 

ecotile ESD & Anti-Static
500 x 500 x 7mm Tile

ecotile 7mm ESD & ANTI-STATIC 
BS EN 61340/5 Compliant

Antraciet

ecotile Comfort Open Joint 
500 x 500 x 7mm - 76 Shore A

ecotile S500/7 - 7mm 
Noppen 

Donker Grijs Donker Grijs 

ESD AS

Belangrijk: Tijdens het produceren van ESD tegels worden er staalvezels toegevoegd.

Dit is essentieel voor de optimaal geleidende werking. Deze vezels zijn licht te zien aan de oppervlakte.

Speciale aanvragen

Heeft u speciale wensen wat betreft 
een kleur, dan kunnen wij bijna in  
elke RAL kleur tegels produceren,  
afhankelijk van de volgende  
voorwaarden:

• Minimaal 10% toeslag, afhankelijk
van de kleur

• Minimaal 6 tot 8 weken extra
levertijd  vanaf besteldatum

• Minimale afname van 150m²

• Een Setup toeslag van ten minste
€ 420,- afhankelijk van de
gewenste kleur

• We accepteren na de definitieve
bestelling, geen annuleringen of
aanpassingen. Ook zijn er geen
retouren mogelijk

ecotile Verborgen verbinding 500 x 500 x 6mm Tiles

ecotile 6mm Leisteenecotile 6mm Noppen

Grijs Donker Grijs 

ecotile 6mm  Traanplaat

Donker Grijs Grafiet Zwart

ecotile 6mm Hamerslag / Textuur

Grijs Donker Blauw Terracotta

Licht Blauw GroenDonker Grijs 



Waar en waarom gebruik je ecotile 500/6

ecotile 500/6 is een bijzondere tegel van 6mm dik zonder 
zichtbare verbinding. De zwaluwstaart verbinding gaat onder 
een zoom door, met als resultaat een afgeronde rand aan 
de bovenkant. Daardoor krijgt het bijna een traditionele vinyl 
achtige afwerking. De werking en prestatie is gelijk aan de 
7mm tegel, maar is uiteraard ontworpen voor klanten die de 
“open” verbinding bijv. niet mooi vinden. De gesloten  
kering tegen water die onstaat door de verbinding, maakt 
deze tegel populair in de food industrie, winkels of  
laboratiums etc.

De kliktegels zonder zichtbare verbinding  
ecotile 500/6 kliktegels zijn sterk, flexible en geeft een  
modern resultaat. ecotile 500/6 is beschikbaar in 4  
verschillende oppervlakte structuren en een variatie aan 
kleuren. De tegel heeft een afgeronde omranding dat een 
strak uiterlijk weer geeft. ecotile 500/6 kan worden  
geïnstalleerd zonder speciale ondervloer, folie of lijm. 
Waardoor u tijd en geld kunt besparen.

Samenstelling en Fabricage ecotile 500/6 wordt 
gemaakt door middel van een spuitgietproces in een mal, 
met de grondstof PVC dat deze goede slijtvaste, stabiele en 
ijzersterke eigenschappen heeft. Evenals de weerstand tegen 
de meeste chemische vloeibare stoffen.

Een milieuvriendelijke, duurzame oplossing  
ecotile 500/6 wordt gefabriceerd van hoogwaardig “virgin” 
PVC, dus nieuw materiaal. Het materiaal kan gerecycled 
worden tot nieuwe producten aan het eind van hun  
levensduur.

Belangrijkste voordelen

• Onderhoudsarm en makkelijk te onderhouden

• Strak en modern uiterlijk

• Snel en gemakkelijk te installeren, geen onderbrekingen

• Met zeer goede anti-slip eigenschappen

• Beschermd de bestaande ondervloer tegen schade

• Veelzijdig, snel en simpel in te delen naar uw ontwerp
en indeling

• 10 jaar garantie

Toepassingen
ecotile 500/6 wordt veel gebruikt in winkels, scholen  
en kantoren. ecotile 500/6 heeft goede thermische en 
acoustische effecten door zijn natuurlijke eigenschappen en 
bovendien weerstand tegen vallende voorwerpen of trillingen. 
Het is ook onderhoudsarm en makkelijk schoon te houden.

• Scholen en Universiteiten – Passagiers hallen

• Magazijnen en Kantoren - beursvloeren

• particuliere Garages –  gereedschapschuur

• Spotr/fitness zalen – lichte industriële ruimtes

Tegels met verborgen verbinding, los gelegd

500/6



Waar en waarom gebruik je  ecotile 500/7
ecotile 500/7 zijn de tegels met de originele ineensluitende 
zwaluwstaart verbinding. Deze zijn 7mm dik met een ijzersterke 
zichtbare verbinding. Ideaal  voor meeste toepassingen.  
ecotile 500/7 is een sterke, duurzame vloerbekleding dat een 
hoge weerstand heeft tegen zware puntbelasting, vallende objecten 
en trillingen. Bijzonder is dat ecotile ook toegepast wordt op 
boorplatformen, schepen en bij (water)pompstations. Ideaal voor 
veel loopverkeer en rijdende voertuigen alsmede veel heftruck 
bewegingen. ( als leidraad een voertuig tot 7,5 ton ledig gewicht.) 
Wanneer u twijfelt over de belasting, neemt u alstublieft contact 
met ons op. Of u kijkt gelijk bij de ecotile 500/10 tegels. Deze 
zijn extra dik, voor heavy duty belasting.

Slijtvast: ecotile 500/7 is de bestverkochte #1 tegel in de wereld 
die gemaakt is uit 100% recyclebare nieuwe PVC. ecotile kan  
bijna overal worden geïnstalleerd zonder gebruikt te maken van 
een ondervloer, folie of lijm. Het is beter voor het milieu en  
bespaard u tijd en geld. ecotile is verkrijgbaar in 2 niveaus van 
hardheid. De zachtere 500/7 ( op aanvraag ) is perfect voor 
scholen, speelzalen en winkels. Het is heerlijk om op te lopen en 
wanneer iets valt dempt het automatisch. 

Makkelijk te installeren: ecotile 500/7 kan  geïnstalleerd 
worden zonder speciale ondervloer, folie, of lijm.
Waardoor u tijd en geld bespaart. Ecotile is ook makkelijk te 
installeren wanneer er weing tijd beschikbaar is om in een 
fabriekshal om vloeren te leggen, vanwege machines. Zonder 
werkonderbrekingen kunt u dit per gedeelte de vloer leggen.
ecotile 500/7 wordt gemaakt door middel van een  
spuitgietproces in een mal, met een grondstof PVC dat deze 
goede slijtvaste, stabiele en ijzersterke eigenschappen heeft. 
Evenals weerstand tegen de meeste chemische vloeibare stoffen. 
ecotile wordt gefabriceerd van hoogwaardig “virgin” nieuw  
materiaal. Het materiaal kan worden gerecycled tot nieuwe  
producten aan het eind van hun levensduur.

Toepassingen
ecotile 500/7 wordt al meer dan 25 jaar gebruikt in fabrieken, 
magazijnen, en op schepen. Het is ontworpen om de meest 
zware belasting te weerstaan, zoals grote voertuigen en 
heftruck verkeer. ecotile heeft goede thermische en acoustische 
effecten door zijn natuurlijke eigenschappen en bovendien 
weerstand tegen vallende voorwerpen of trillingen.
• Fabrieken en werkplaatsen
• Treinstations en vliegvelden
• Winkels en kantoren – Scholen en universiteiten
• Garages & Ateliers – Beursvloeren
• Sport / fitness zalen
• Gevangenissen, politiebureaus of brandweer werkplaatsen
• Scheepsvloeren

500/7
De orginele tegels met zwaluwstaart verbinding, los gelegd

Belangrijkste voordelen
• Onderhoudsarm en makkelijk te onderhouden
• Strak en modern uiterlijk
• Snel en gemakkelijk te installeren, geen onderbrekingen
• Met zeer goede anti-slip eigenschappen
• Beschermd de bestaande ondervloer tegen schade
• Veelzijdig, snel en simpel in te delen naar uw ontwerp

en indeling
• Isoleert van nature tegen kou, vocht en geluid
• 10 jaar garantie



500/10

Waar en waarom gebruik je ecotile 500/10
ecotile 500/10 tegels zijn aanbevolen bij het gebruik van 

zeer zware heftrucks, grote container (zij)laders of waar 

grote vrachtwagens draai bewegingen maken in fabrieken 

of werkplaatsen. Hier is het ook weer makkelijk te installeren 

wanneer er weing tijd beschikbaar is in een  

fabriekshal om vloeren te leggen.

ecotile 500/10 heeft zichzelf ook bewezen zeer  

succesvol te zijn in een vliegtuig hangar of bijvoorbeeld als 

een brandweerkazerne vloer.

De Ultra Heavy Duty klikvloer is bijzonder sterk.   

Bij zwaardere belasting van grote voertuigen is het geen 

probleem. ecotile 500/10 heeft de meest veeleisende 

specificaties van wat er door ons geproduceerd wordt en is 

zoals alle varianten gewoon los te leggen en daardoor  

makkelijk en snel te installeren.

Samenstelling en fabricage: ecotile 500/10 wordt  

gemaakt door middel van een spuitgietproces in een mal, 

met een grondstof PVC dat deze goede slijtvaste, stabiele  

en ijzersterke eigenschappen heeft. Evenals weerstand  

tegen de meeste chemische vloeibare stoffen. ecotile wordt 

gefabriceerd van hoogwaardig “virgin” nieuw materiaal. Het 

materiaal kan gerecycled worden tot nieuwe producten aan 

het eind van hun levensduur.

Belangrijkste voordelen

• Onderhoudsarm en makkelijk te onderhouden

• Strak en modern uiterlijk

• Snel en gemakkelijk te installeren, geen onderbrekingen

• Met zeer goede anti-slip eigenschappen

• Beschermd bestaande vloer tegen schade

• uitermate geschikt waar de vloer normaal zeer snel slijt

• Isoleert van nature tegen kou, vocht en geluid

Toepassingen
ecotile 500/10 kan bijna overal worden gebruikt, zeker als u 
twijfels heeft over de belastbaarheid door het zware verkeer 
over de normale vloeren.

• Fabrieken – Passagiers hallen

• Magazijnen – Voedsel producerende bedrijven

• Garages  -  winkelcentra

• weegbrug centrale -  brandweer kazerne

• Electriciteitscentrale – distributiecentra

• vliegtuig hangars - werkplaatsen

Het Ultra Heavy Duty kliktegels



De gepatenteerde ESD vloertegels
ecotile 500/7/ESD ckan worden gebruikt als uw  
constante en kortste weg naar aarde. De tegels blijven 
gegarandeerd hun ESD eigenschappen behouden. De 
geleidende tegels met ESD waarden geschikt voor een  
EPA, ook deze zijn met hun ijzersterke zwaluwstaart 
verbinding. Daardoor is het goed te gebruiken in  
electriteitscentrales, server ruimtes, productie faciliteiten 
voor medicijnen, chemie, en bepaalde voedingsstoffen  
zoals suiker en bloem met risico op expolosies.

Samenstelling en fabricage: ecotile 500/7/ESD wordt 
gemaakt door middel van een spuitgiet techniek in een 
mal, met een grondstof dat goede slijtvaste, stabiele en 
ijzersterke eigenschappen heeft. Evenals weerstand tegen 
de meeste chemische vloeibare stoffen. ecotile wordt 
gefabriceerd van hoogwaardig “virgin” nieuw materiaal. Het 
materiaal kan worden gerecycled tot nieuwe producten aan 
het eind van hun levensduur.

Belangrijk:  Tijdens het produceren van ESD tegels 
worden er staalvezels toegevoegd.Dit is essentieel voor de 
optimale geleidende werking. Deze vezels kunnen licht te 
zien zijn aan de oppervlakte.

Prestaties en Test resultaten:  ecotile 500/7/ESD 
is onafhankelijk getest:

• Oppervlakte weerstand : 2.2 x 104Ω to 3 x 106Ω

• Weerstand naar aarde : 2.9 x 104Ω to 5.7 x 105Ω

• Electrische standaard waarde : < 10 Volts / <2.0 kV

• Statische ontlading bij 15% luchtvochtigheid : 0.01sec

De test resultaten garanderen dat ecotile 500/7/ESD tegels 
voldoen aan alle ESD standaarden en europese normen

“Technische data sheets worden op verzoek toegestuurd”

 61340.

500/7/ESD
Geleidende ESD kliktegels



Waar en waarom gebruik je ecotile S500/7
ecotile S500/7 is een zachter en meer buigbare versie van 
ecotile. Het is niet geschikt om te gebruiken met heftrucks. 
ecotile S500/7 heeft zich bewezen een comfortabele 
werkvloer te zijn, tegen breken van vallende voorwerpen en 
rond machines en werktafels als perfecte bescherming tegen 
vermoeidheid van werknemers. Bij lagere temperaturen, in 
bijvoorbeeld koel/vries magazijnen, neemt het dezelfde sterke 
eigenschappen aan als dat van de standaard 7mm tegel.

Samenstelling en fabricage: ecotile S500/7 is gemaakt 
op de dezelfde manier als de standaard tegel, maar met 
een hoger percentage van plasticiden en elastomer om 
het zachte en flexibele effect te verkrijgen. Alleen op  
aanvraag met minimale afname.
Toepassingen
• Poductie lijnen – Koel/vries hal
• Balie ruimtes - laboritoriums
• Rond machines -  bagagebanden
• Product val bescherming  -  kinderdagverblijf  - Scholen

De zachtere tegel met ergonomische eigenschappen

ecotile met logo
Accentueer uw ecotile vloer door het toepassen van 
permanente vloer markeringen.  ecotile is in staat om 
bijna elke boodschap of logo slijtvast te maken. De logo’s 
worden gemaakt bij een specialistisch bedrijf die door  
middel van een waterjet uw specificaties uit te snijden. Het 
wordt dus uit het pvc materiaal zelf gefrabriceerd. Uw enige 
beperking op uw ontwerp is dat het moet bestaan uit de 
kleuren van ecotile. Dat zijn dus; zwart, grijs, antraciet, groen, 
donker blauw, licht blauw, rood, geel, terracotta en wit.  
( soms zijn er ook nog speciale kleuren beschikbaar ).

Bedrijfslogo tegels: Leg uw bedrijfslogo in uw vloer en geef 
de ruimte een moderne sfeer. Dit valt zeker op waar u dat wilt 
om het imago en profiel van uw merk te versterken. 

Merktekens of emblemen: Speciale Pictotiles. Bijna elk 
ontwerp is op te nemen in uw ecotile vloer. 

Moderne Veiligheidseisen: Bedrijven met meer dan 25  
werknemers laten zich bij het opstellen van de risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E) bijstaan door een preventiemedewerker. 
Een gecertificeerde arbodeskundige toetst de RI&E en het plan 
van aanpak. Bij voorkeur is dit een interne arbodeskundige, die 
goed bekend is met de situatie binnen het bedrijf. Kleine  
bedrijven (minder dan 25 werknemers) hoeven de risico-
inventarisatie en –evaluatie niet te laten beoordelen door een 
arbodeskundige als zij gebruik maken van een standaardmodel 
van de branche. Z o’n standaardmodel wordt ook wel  
RI&E-instrument genoemd. 

Onderdeel is hiervan bijvoorbeeld, gevaaraanduiding op de 
vloer. We zijn in staat om een volledig assortiment van  
waarschuwings symbolen te leveren.

Toepassingen

• Uw winkelnaam op de vloer  ( ook bijvoorbeeld bij shop
in shop )

• Beursvloeren
• Demonstratie stands
• Het identificeren van gevaarlijke zones
• Showrooms
• Brandgang aanduiden
• Verplichte waarschuwingen, markeringen
• Aangeven van heftruck verkeer of voetpad in een magazijn

S500/7



ecotile ACCESSOIRES

Artikelnummer Omschrijving

ecotile Rand/oprijtegels, randhoektegels, plinten en drempels

ecotile 500/7 klik aan rand / oprijtegels beschikbaar in de 
standaard kleuren. Afmetingen: 500mm x 70mm x 7mm

E57-101

ecotile 500/7 klik aan rand/hoektegels beschikbaar  
in de standaard kleuren. Afmetingen: 590mm x 75mm 
x 7mm

E57.000

ecotile 500/6 heeft plint strips beschikbaar die er op te 
schuiven zijn, op aanvraag. Alleen in grijs en zwart.
Afmetingen: 2000 mm x 32 mm x 7mm

PCR6

Wilt u bestellen of informatie, refereer dan naar deze 
artikel nummers;

Artikel  
nummers:

De orginele tegels met zwaluwstaart verbinding7 mm 
E500/7/

            Zwart     Hamerslag E500/7/101   &   Nop E500/7/100

ecotile ESD  ACCESSOIRES

ESD aardingskit   ( bestaat uit een stekker met 
spiraalkabel en 10mm drukknop, kopertape en metalen 
profiel met 10mm drukknop ) 1 kit per ca. 35m² In  
combinatie met zwarte geleidende folie (7 cm breed)  
strekkende meters nodig 2,5 x de opp.

16.234

ESD Protected Area  Geel/Zwarte pictotegel 
( niet ESD)

13.232

            Groen     Hamerslag E500/7/401   &   Nop E500/7/400

       Antraciet     Hamerslag E500/7/221   &   Nop E500/7/220

Grijs     Hamerslag E500/7/201   &   Nop E500/7/200

Donker Blauw    Hamerslag E500/7/501   &   Nop E500/7/500

   Licht Blauw    Hamerslag E500/7/851   &   Nop E500/7/850

Geel    Hamerslag E500/7/601   &   Nop E500/7/600

Rood    Hamerslag E500/7/701   &   Nop E500/7/700

Tegels met verborgen verbinding6 mm 
E500/6/

            Zwart     Op aanvraag

            Groen     Hamerslag E500/6/401 

       Antraciet     Hamerslag E500/6/221 & Leisteen E 500/6/224

Grijs     Hamerslag E500/6/201 

Donker Blauw     Hamerslag E500/ 6/501 

      Terracotta     Hamerslag E500/6/701

         10 mm 
E500/10/221      Het Ultra Heavy Duty kliktegels -  Alleen in Antraciet

         7 mm 
E500/7/ESD        Geleidende ESD kliktegels



ecotile Interlocking floor tiles
Technical & Environmental Fact Sheet

• Standards and Accreditation - Meets & exceeds requirements of BS EN 685:1996 (Resilient and Homogeneous and heterogeneous
PVC floor coverings), BBA 96/3229/3 laminate floor coverings) and BS EN 649:1997 (Resilient Floor coverings).

• Life Cycle Cost - ecotile is a loose laid system so in the event of damage or excessive wear individual tiles can be lifted and replaced
significantly extending the life of the floor and reducing the life cycle cost.

• Sustainability - ecotile is 100% recyclable, at the end of its service life the tiles can be granulated and re-used to manufacture a new floor.
Most floor coverings only have a limited life span due to wear or the building occupier’s wishes to refurbish or alter the building’s appearance.
Most waste floor coverings will end up in land fill due to the fact that once it has been adhered to the floor it cannot be re-used.
Not only can ecotile be recycled but there is a strong market for pre-owned tiles.

• Anticipated Service Life - 25 years +

• VOC Content - Trace elements of volatiles from modifiers and non PVC based additives. Significantly lower VOC levels when compared
to resin based flooring systems or the levels encountered when using adhesives to stick down conventional floor coverings.
ecotile contains no formaldehyde and carries a class E1 rating.

• Sound Absorption - Noise reduction of up to 46db can be achieved.

• Hardness - Standard ISO 868 – ecotile 6mm, 7mm and 10mm – 89-92 Shore A / ecotile comfort 76 Shore.

• Slip Resistance / Anti-Slip Qualities:

• EN 14041:2004 - Pass - Average Reading in excess of 0.6 dynamic coefficient of friction.

• DIN 51130:2004 - R10 Rating - Suitable for use in areas where there is an increased risk of slipping due to grease, oil water etc.

• EN 13893:2002 – Dynamic Coefficient of Friction = 0.75 avg.

• Fire Performance does not support combustion and achieves Class 1 spread of flame when tested to BS 476: Part 7 / DIN
13501: 2004 - Bfl-S1

• Abrasion Wear - Group T (<0.1mm /100 revs) (EN 660-2 / EN13845).

• Mechanical Resistance - 17 N/mm2 to DIN 53516.

• Determination of Length, Squareness & Straightness - BS EN 428:1993 - <0.13% / 0.5mm max.

• Thickness - BS EN 428 - 6.03 to 9.24mm +/- 0.15mm.

• Determination of Residual Indentation BS EN 433:1994 - <0.1mm / Dimensional Stability - BS EN 434:1994 – Maximum change in
dimension <0.1% / Compressive Strength - ISO 6721-1:1994, ISO 6721-2:1994, ISO 6721-6:1996: 520kg/cm²

• Dimensional Stability - BS EN 434:1994 – Maximum change in dimension <0.1%.

• Compressive Strength - ISO 6721-1:1994, ISO 6721-2:1994, ISO 6721-6:1996: 520kg/cm².

• Chemical Resistance - Good resistance to most commonly used chemicals. ecotile offers good short to medium term resistance but
as with most materials long term exposure could result in damage to the elastomer, colour and stability of the tile. In the event of accident
we recommend the tiles are cleaned as soon as possible and if necessary lifted to remove any chemical that may have seeped underneath.
EN 13529 – Common acids oils & gas oil – No deterioration / Solvents – Not resistant to prolonged contact.

• Colour Fastness / Resistance to natural light: EN 20105-B021 - 5 (no damage).

• Cleaning - Day-to-day cleaning - Use a rotary scrubber dryer or damp mopping.

• Electrical Properties - ecotile Standard: surface resistivity: 1011 and 1014 Ω / ecotile ESD: surface resistivity: 3 x 106Ω and 2.2 x 104Ω /
Resistance to ground : 5.7 x 105Ω and 2.9 x 104Ω / ecotile Anti-static: surface resistivity: 3 x 109Ω and 2.2 x 1011Ω.

• Mechanical Resistance - Tests were carried out in accordance with the requirements of Annex A.1 of BS IEC 61340-5-1:2001.
ecotile ESD fulfils the recommendations detailed in BS EN 61340 5-1:2001 for floors to be used for primary grounding.

• Resistance to Hot Objects/Solder - Good.

• RAL Colours - Due to the manufacturing process we cannot guarantee a precise match to a RAL colour and the following list is
provided as a guide only: Black - RAL9017, Light Grey - RAL7004, Dark Grey - 7015, Dark Blue - RAL5013, Green - RAL6026,
Red - RAL3020, Terracotta Red - RAL3009, Yellow - RAL1023, French Blue RAL5017, Stone - RAL1015.

• Usage Classification - Code of Practice BS 8203:2001 / EN 685 – Class 43.

The CE marking certifies that a product has met EU consumer safety, health or environmental  
requirements. ecotile carries the CE marking and is manufactured to and corresponds  

with the criteria detailed for PVC flooring as detailed in EN 14041.

ecotile llp & The Versatile Flooring Company Ltd are a BS EN ISO9001:2008 accredited company.
Certificate No: AJA11/15057

EN14041:2004 - Dynamic coefficient of friction DIN 51130 - Determination of slip resistance.

Raised Disk

Smooth

Durbar

Slate

≥0.56

≥0.67

≥0.52

≥0.65

R10

All tests undertaken by Building Technology Group, BRE Garston. Test certificates available

Surface

R10

R9

R10



ecotile Interlocking floor tiles
Guidelines & Terms & Conditions of Sale

The following guidelines have been prepared to assist you with the specification, installation and use of ecotile. The list is not exhaustive but 
covers the key points and the lessons we have learnt over our many years. 

• Surface Finish / Patina ecotile is designed to provide exceptional durability and simple installation. This is achieved by the unique
interlocking design and method of production. The method of manufacture may result in a witness mark being visible in the tile at the
central injection moulding point and along the flow lines from the centre and around the external edge of the tile. ecotile ESD contains
stainless steel fibres that may be visible on the surface of the tile. This is unavoidable and a fundamental part of the manufacturing
process that ensures optimum ESD performance. Please check the tiles, if the marking is unacceptable do not continue with installation
as we will not accept responsibility to replace or refund the cost of any goods after 10m² or more have been installed.

• Batch Control: We are unable to guarantee 100% colour consistency between individual production batches. Each individual order will
be supplied from a single batch but in the event that you need additional tiles or wish to extend the area we cannot guarantee
subsequent orders will be supplied from the same batch.

• Loose Lay or Glue: In the vast majority of ecotile applications no adhesive is required; the tiles can be dry laid and will take forklift
or vehicle traffic without a problem. The tiles may require gluing  if there is the risk of heavy point loading or shear (for example a three
wheel electric reach truck with the batteries located over a small single back wheel or areas with tight turning circles). Please contact
ecotile for further advice.

• Expansion Gaps: ecotile must be fitted with a 5mm expansion gap between the tiles and any fixed point (walls and machinery)

• The minimum temperature at which ecotile can be installed is 15ºC. The tiles must be stored within the installation area at a minimum
temperature of 15ºC for at least 24 hours prior to commencing installation.

• Chemical Resistance & Staining: ecotile offers good resistance to petrol and other hydrocarbons, however in the event of
prolonged and excessive exposure the elastomer in the tiles can be damaged and may result in the tiles curling. In the event of a
spillage clean the tiles and if you suspect the chemical has got under the tiles we recommend lifting and cleaning the underside of
the tiles. Rubber tyres (car, motorbike & fork truck) contain a chemical that can cause staining on ecotile as well as other types of floor
coverings (vulcanisation / plasticiser migration). This will not damage the tiles but we recommend using a darker colour to minimise
the impact of the staining.

• External Use: ecotile is not recommended for use outdoors.

• Direct Sunlight: (Shop fronts, south facing loading bay, sky lights etc.) It is advisable to glue the tiles in areas subject to direct sunlight
such as glass fronted entrance foyers, shop fronts, south facing loading bay doors etc. It is possible that the tiles in direct sunlight will
get very hot and expand at a faster and higher rate than the remainder of the floor.

Installations being undertaken by ecotile
• The tiles must be left in the installation area to acclimatise for a minimum of 24 hours before installation commences.

• ecotile reserves the right to charge for any unforeseen repair work / alterations that may be required to allow installation to be completed,
for example if the floor has been damaged by the removal of the old floor finish or to trim doors to fit.

• In the event that we are undertaking installation please be aware that it is the customer’s responsibility to ensure that the installation area
is as clear as possible. The great advantage of ecotile is that it can be laid without the need to remove machinery; racking benches etc.
but to make the job as efficient as possible we request that pallets, boxes, computers etc. are moved or placed on table tops so that
our installation team can concentrate on fitting your new floor.

• Failure to adhere to the guidelines may invalidate your warranty and in the event that any rectification or repair work is required ecotile
reserves the right to charge for any making good or repairs.

ecotile & ecotile ESD product warranty
ecotile llp. Warrants, for the period of ten years from the date of installation that its range of interlocking floor tiles will not deform, degrade 
or distort and that in the event of any of these things occurring we will replace the defective material free of charge provided that:

• The tiles are installed in accordance with ecotile installation instructions (specifically that installation has taken place when the temperature
is above 15 degrees centigrade and a minimum of a 5mm gap has been left between the tiles and any fixed points, walls etc.).

• The ecotile floor has been subject to normal wear and tear and has not been subject to physical misuse or vandalism.

• Wij garanderen dat de Ecotile ESD tegels hun geleiding gedurende de levesduur behoud. De antistatische Tegels gedurende 2 jaar
(deze tegels zijn niet leverbaar in de Benelux)

• Er wordt geen garantie verleend of verantwoordelijkheid genomen op onderstaande punten.

• Schade veroorzaakt door chemicaliën en hydrakoolstoffen die niet zijn getest,of voorkomen in onze data sheets. Ecotile is goed bestand
tegen de meeste chemicaliën en hydrakoolstoffen met uitzondering van tolueen en Derivaten hiervan. Indien u twijfels heeft test u het dan
zelf alvorens de vloer te installeren of te laten installeren.

• Strepen en afdrukken van rubber (auto,motorfiets,heftruck,etc.) sigaretten of andere brand schades. Aceton,snij oliën en smeermiddelen
(zeker die stoffen die sulfer bevatten) of verkleuringen veroorzaakt door  zonlicht  (UV)

• Geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor omstandigheden die buiten ons bereik liggen,zoals overstromingen, storm, afwijkingen
aan de ondervloer etc.

Ecotile zal onderzoek doen naar elke klacht welke valt onder de garantie en zal alleen dan gehonoreerd worden als de vloer conform 
de instructie gelegd en onderhouden is. De garantie van Ecotile zal zijn gelimiteerd tot gratis nieuwe levering van die delen die als 
defect beschouwd kunnen worden



ecotile Interlocking floor tiles
Guidelines & Terms & Conditions of Sale

EN 649 - Homogenous Flooring
EN 13845
ASTM F1303

ENHANCED SLIP: Sustainable wet slip resistance EN 14041: 2004 - Pass / DIN51130:2004 - R10 - Suitable for use in areas where there is an increased risk of slipping due to grease, oil water etc.  
Mean surface roughness Rz ≥37μm The slip resistance across all ecotile products is assured throughout the guaranteed life of the product, with strict adherence to HSE Guidelines.

EN 423 GOOD

REACTION TO FIRE: EN 13501-1 Class Bfl-S1
EN ISO 9239-1 ≥8kw/m²
EN ISO 11925-2 Pass / ASTM E648 Class 1

EN 13845 50K cycles EN 649 Group T

Thickness of wear layer EN 429 6 to 10mm

Noise Reduction
EN 140-8 >46db

Impact Resistance  
EN13329 -  
549 549kg/cm²

* EN/ISO 61340/5, EN 1081, 
EN1815 & EN6356 - 
Surface Resistance

* EN/ISO 61340/5, EN 1081, 
EN1815 & EN6356 
Resistance to Ground

* EN/ISO 61340/5, EN 1081, 
EN1815 & EN6356 - Anti-static 
Floor Covering

Notes: * Geldt alleen voor E500/7/ESD

Afmetingen Dikte - Hamerslag Dikte - Noppen Dikte -  Leisteen Dikte - Traanplaat 

All Tiles – E500/6 - 6.3mm E500/6 - 6.6mm E500/6 - 6.3mm E500/6 - 6.5mm

500 x 500mm E500/7 - 6.8mm E500/7 - 7.6mm

E500/10 - 9.53mm S500/7 – 7.6mm

E500/7/ESD - 6.8mm

Gewicht per m² Verpakking

Voor meer infomatie, neemt u contact op met:

Proudly manufactured in the UK

34 43

Kleuren & oppervlakte structuren: ecotile is leverbaar in 9 standaard kleuren en 4 oppervlakte structuren.

Installation: ecotile Ecotile is snel en eenvoudig te installeren. Het hoeft niet te worden verlijmd. Voor installatie de tegels laten  
acclimatiseren tot de temperatuur van de te leggen ruimte.(minimaal 15 graden). Beginnen met leggen van de tegels met zichtbare “open” 
verbinding,in het midden van de ruimte. Beginnen met leggen van de tegels met onzichtbare verbinding, in één van de hoeken van de ruimte. 
Leg eerst alle hele tegels en werk daarna de tegels langs de wanden af (of om pilaren) en laat Ca. 5 mm over langs de kanten / muren. (ten 
behoeve van eventuele uitzetting) Voor gedetailleerde instructies verwijzen wij u naar de instructie die worden meegeleverd met uw bestelling, 
U kunt ze eventueel ook downloaden van  www.eco-tile.net/downloads.php  of op www.lock-tile.nl

Reiniging & onderhoud: Veeg de vloer regelmatig om het grove vuil te verwijderen en mop hem daarna, gebruikmakend van een PH 
neutraal reinigings middel. (lees de voorschriften op de verpakking van uw middel). Om het onderhoud en de schoonmaakwerkzaamheden te 
verminderen helpt het om een slijtvaste coating aan te brengen op de vloer. Dat geeft een klein laagje op de vloer, zodat vuil zich minder vast 
hecht. Een aanbevolen schoonmaak middel is terug te vinden op www.lock-tile.nl

E500/6 Smooth, Raised Disk & Durbar- 8.0kgs/m² / Slate - 8.2kgs/m²  Verpakt per 10 tiles per box

E500/7 (inc. ESD & S500/7) Smooth 8.86kgs/m² / Raised Disk 9.1kgs/m² 2.5m² per box

E500/10 Smooth 11.24kgs/m² 

   Product informatie

www.awp.be
info@awp.be

T +32 (0)9 232 06 78
F +32 (0)9 342 06 78




