
Wenst u meer informatie over 
het onderhoud van de 
Eurodal vloerplaten?  

Neem een kijkje op onze website 
of neem contact op

014 50 05 91

info@eurodal.be

www.eurodal.be

Vanuit onze expertise en ervaring hebben wij 
ondertussen oplossingen om de gevormde 
vlekjes uit te boren, terug te vullen en de roest 
weg te werken en dit met een meer dan keurig 
resultaat.

Het is tevens op een eenvoudige manier uit te 
voeren.  Het enige wat je hiervoor nodig hebt is:

• Kernboor dia 10 – 15 mm
• Lifhofin Rost-Ex (meegeleved in dit pakket)
• Tape
• Spons (meegeleverd in dit pakket)
• Herstelpasta (+ kleurstof voor bij antracieten 

vloerplaten) (meegeleverd in dit pakket)

Op de volgende pagina’s wordt het stappenplan 
toegelicht dat u simpel kan volgen.

Opgelet: best uit te voeren bij 3 opeenvolgende 
dagen van min. 5° C.

Wat is pyriet eigenlijk?Hoe kunnen we dit minder 
zichtbaar maken?

Pyriet is een mineraal dat zich in de grondstoffen 
kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en 
vocht mogelijk expandeert.

Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven wat de 
roestvorming verklaart, een niet onbekend gegeven 
in de betonindustrie.

Vermits we hier te maken hebben met een natuurlijk 
fenomeen kan geen schuldige of verantwoordeli-
jke aangewezen worden. Bij de keuring van het 
toeslagmateriaal volgens de normen voldoet het 
materiaal echter aan alle gestelde eisen. 

Pyriet

Indien gewenst kan u ook beroep doen op onze 
assistentieploeg die dit voor u tegen vergoeding 
kan komen herstellen.  

Het uurtarief hiervoor is 55 €/u 
(excl BTW + transportkost afhankelijk van regio)

voor

na



Onderstaande foto's lichten het stappenplan 
telkens toe.

Stappenplan

Behandel een pyrietvlek liefst vanaf de beginfase

Bepaal de pyrietkern

Boor de pyriet eruit met behulp 
van een kernboor, dia 10-15mm

Zo ziet een uitgeboorde pyriet-
kern eruit; diepte varieert van 
0,5cm - 2cm

Was de roestvlek uit met Lithofin 
Rost-Ex door deze plaatselijk aan 
te brengen

Lithofin Rost-Ex op ijzererts geeft 
een paars, bruisende reactie; 
opschuren met een spons en 
naspoelen met voldoende water

Dit is het resultaat na het uit-
boren en nadat de roest uit de 
poriën gehaald is dmv Lithofin 
Rost-Ex

Breng tape aan en doorboor die 
zodat de herstelpasta iets hoger 
kan worden aangebracht

Maak herstelpasta aan (niet 
te lopend!); vul hiermee het 
geboorde gaatje op

Laat 3/4 van de herstelpasta 
ongeveer 2 uur uitharden

Verwijder de tape Schuur het te veel aan herstel-
pasta op

Wrijf het oppervlak vlak met een 
vochtige doek en laat het verder 
uitdrogen

Resultaat als de herstelpasta 
volledig is uitgedroogd


