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Roodbruin

Kastanjebruin

Donkergrijs

Antraciet-zwart

Boerengroen

Wolkengrijs

De kleuren 1 )

1 ) Bij benadering. Deze kleuren kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken van de hier afgebeelde kleuren.

Goed onder dak met Eternit

Alle bouwproducten van Eternit B.V. genieten wereldwijd een

groot vertrouwen en een uitstekende reputatie. Niet alleen door de

gedegen kwaliteit, maar zeker ook door de professionele service en

ondersteuning.

Eternit B.V. maakt deel uit van de Etex Group, een industriële holding

die gespecialiseerd is in bouwmaterialen. Zij verenigt toonaangevende

producenten van kwalitatieve bouwmaterialen in verschillende markten

verspreid over de wereld. Via haar dochterondernemingen wil de groep

een professionele en solide partner zijn voor alle soorten bouwprojecten,

overal waar mensen bouwen. 

De Etex Group, met hoofdkantoor in Brussel, omvat 84 dochterondernemingen,

verspreid over 40 landen en stelt meer dan 12.500 mensen tewerk.

In de loop der jaren heeft Eternit B.V. het productassortiment verfijnd,

waarbij het streven naar verbetering van duurzaamheid, technische en

esthetische aspecten steeds voorop staat. Het complete assortiment

bestaat uit: 

• Ecolor golfplaten 

• Ecolor Extra golfplaten 

• Gallia golfplaten

• Gallia Extra golfplaten

• hulpstukken

Onze producten zijn verkrijgbaar in een uitgebreid kleurengamma en tal van

lengtes. Eternit B.V. is ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

Ecolor
Golfplaten

Eternit B.V. Haven 12 

7471 LV GOOR

tel: 0547 - 28 88 88 

fax: 0547 - 28 87 77

Internet: www.eternit.nl



Afmetingen 
en gewicht

Ecolor golfplaat en
Ecolor Extra golfplaat

• Golfbreedte (mm): 177
• Golfhoogte (mm): 51
• Breedte Ecolor (mm): 1093
• Breedte Ecolor Extra (mm): 1168
• Werkende breedte 

Ecolor (mm): 1050
• Werkende breedte 

Ecolor Extra (mm): 1053
• Lengte (mm) Ecolor en 

Ecolor Extra: 
1220, 1525, 1830,  
2135, 2440, 2750, 3050

• Lengte (mm) Gallia en
Gallia Extra: 610

• Werkende lengte: Afhankelijk
van de overlap (dakhelling)

• Dikte (mm): 6,5
• Gewicht (N/m2): ca. 140
• Gewicht per m2 dak is 

afhankelijk van de plaat-
lengte en de overlap

Zo herkent u Ecolor

Je hebt golfplaten en golfplaten. De enige echte Ecolor 

van Eternit herkent u aan een speciaal ‘Eternit stempel’ 

bestaande uit de ingedrukte regel ‘Komo nr. K 20914’; 

produktie gegevens en het logo van Eternit.

Project : Kop/hals/rompboerderij
Architect: Jelle de Jong
Plaats : Harich, Friesland
Kleur : Donkergrijs en Baksteenrood

Ecolor Baksteenrood

Er wordt steeds vaker gekozen voor de Ecolor, de functionele

en fraai ogende golfplaat van Eternit. De Ecolor staat garant voor

een perfecte dakbedekking en gevelbekleding voor de agrarische-,

industriële-, en utiliteitsbouw. De Ecolor golfplaat is ongetwijfeld

het bekendste product binnen het leveringsprogramma van Eternit:

een kleurrijk assortiment bouwmaterialen voor dak- en gevel-

toepassingen.

Ecolor Golfplaten

Ecolor vezelcement golfplaten zijn geprofileerde platen,

leverbaar in diverse kleuren en afmetingen. De dwarsdoorsnede

wordt gevormd door nagenoeg sinusvormige golven. De producten

zijn samengesteld uit Portlandcement, aangevuld met minerale

toevoegstoffen en synthetische vezels. Om een constante kwaliteit

te kunnen garanderen worden ze geproduceerd door middel van

zeer geavanceerde procestechnologieën. Daarbij wordt de toplaag

tweemaal voorzien van een hoogwaardige coating op basis van

acrylaten; waarbij ook de kopse kanten worden meegecoat.

Ecolor Extra Golfplaten

Voor daktoepassingen met een lage dakhelling en lange 

dakvlakken is er de Ecolor ‘Extra’. Door de verbeterde zijsluiting

wordt een dak gerealiseerd met een nog hogere mate van regen-

dichtheid. De Extra heeft een andere breedte en beschikt verder

over exact dezelfde eigenschappen als de Ecolor. De Ecolor ‘Extra’

vezelcement golfplaat is leverbaar in de meest gevraagde kleur:

donkergrijs.

Ecolor
Golfplaten

Project : Eterclean project
Plaats : Biddinghuizen
Kleur : Koraalrood

Horizontale kitvoeg plaatlengte in mm

Dakhelling in graden overlap in mm ja/nee 610 1220 1525 1830 2135 2440 2750 3050

Ondersteuningsafstanden in mm

5 - 14,9 200 ja 410 1020 1325 815 968 1120 1275 1400

15 - 19,9 150 ja 460 1070 1375 840 993 1145 1300 1425

15 - 19,9 250* nee 970 1275 790 943 1095 1250 1450

20 - 45 200 nee 410 1020 1325 815 968 1120 1275 1400

45 - 75 150 nee 460 1070 1375 840 993 1145 1300 1425

* = overlapping niet mogelijk met standaard hoekafschuining



Technische ondersteuning

Als Nederlandse fabrikant kunnen wij een breed assortiment

bouwprodukten voor het dak uit voorraad leveren via een uit-

gebreid dealernetwerk. Bovendien kunt u altijd bouwen op 

onze adequate organisatie en service. Alle technische specificaties

en hulpstukken vindt u bovendien in de uitgebreide toepassings-

richtlijnen van Ecolor. Onze vakmensen

op kantoor ondersteunen u met heldere,

praktische adviezen. Onze technische

adviseurs reiken u graag de helpende

hand door u alle informatie te geven

over de eigenschappen en mogelijk-

heden van de Ecolor, Ecolor Extra, 

Gallia en Gallia Extra golfplaten en

hulpstukken.

Tal van toepassingen

De toepassingsmogelijkheden van de Ecolor zijn vrijwel onbe-

grensd. De golfplaten vinden vooral hun weg naar gebouwen ten

behoeve van de agrarische en industriële sector. Voor kleinschalige

bouw van bijvoorbeeld woningen is

een speciale versie van de Ecolor

golfplaat ontwikkeld, te weten de

Gallia met een lengte van 610 mm.

Beide platen zijn zowel geschikt

voor nieuwbouw als voor renovatie.

Project : Zoutloods
Architect: Neutelings Riedijk

Architecten BV
Plaats : Harlingen
Kleur : Donkergrijs

Project : J&W Bouwpartners
Architect : W. van Limpt
Plaats : Wouwse Plantage
Kleur : Jagersgroen met Baksteenrood

Project : Kop/hals/rompboerderij
Architect : Jelle de Jong
Plaats : Harich, Friesland
Kleur : Donkergrijs en Baksteenrood



Project : Zoutloods
Architect : Neutelings Riedijk

Architecten BV
Plaats : Harlingen
Kleur : Donkergrijs

Als eerste onderscheiden met BSB-
KOMO-attest

Al in 1992 kreeg Eternit als eerste het KOMO-keurmerk voor

de golfplaten. Dit werd in 1995 uitgebreid met het attest voor de van

toepassing zijnde eisen volgens het Bouwbesluit en Bouwstoffen-

besluit voor geprofileerde vezelcementplaten. In 2001 heeft Eternit

opnieuw als eerste golfplatenfabrikant het vernieuwde attest-met-

productcertificaat voor golfplaten verworven. Hierin zijn ook alle

eisen vanuit het Bouwstoffenbesluit opgenomen: een even objectief

als overtuigend bewijs voor de kwaliteit en de voortdurende

inspanning om schadelijke milieu-effecten te beperken. 

De toekenning van het attest geeft afnemers de zekerheid dat 

de producten voldoen aan de samenstellings- en prestatie-eisen,

zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en Europese

Kwaliteitsnormen.

Standaard voorzien van 
verstevigingsstrips

Ecolor golfplaten zijn standaard voorzien van verstevigings-

strips. Deze verkleinen de kans op ‘doorvallen’ in geval van breuk

tijdens de plaatsing en het onderhoud.

Minder verpakkingsmateriaal
Eternit wil het verpakkingsmateriaal op de bouwplaats redu-

ceren. Er zit dan ook geen inlegfolie tussen de Ecolor golfplaten.

Dit betekent minder milieubelasting.

Hotmelt (patent aangevraagd)
Ook op het gebied van productverbetering is Eternit continu

actief. De laatste innovatie is Hotmelt, speciaal ontwikkeld ter

bescherming van de coating op onze golfplaten. Eternit heeft een

procédé ontwikkeld waarmee aan de onderzijde van de golfplaat

een beschermlaag wordt aangebracht. 

Hierdoor worden beschadigingen bij het transporteren en het leggen

van de golfplaten zoveel mogelijk voorkomen. Uniek aan deze

beschermlaag is dat deze vrijwel onzichtbaar is en een permanent

karakter heeft. De specifieke producteigenschappen van onze

golfplaten, zoals de dampdoorlatendheid, worden door de Hotmelt

niet beïnvloed.

Standaard uniforme hoekafschuining 
Ecolor golfplaten zijn leverbaar met standaard uniforme hoek-

afschuining. Dit beperkt niet alleen het afval op de bouwplaats, ook 

het leggen gaat sneller en eenvoudiger en het foutief verzagen van

de hoeken behoort definitief tot het verleden. 

Altijd dezelfde dekrichting
Ecolor golfplaten zijn te gebruiken voor het ronddekken.

Veel research is hieraan vooraf gegaan. Het resultaat: een een-

duidige methode, met altijd dezelfde dekrichting. Linkse en rechtse

hulpstukken worden deels overbodig. Dit betekent een eenvoudige

specificatie vooraf en minder kans op vergissingen tijdens de

montagefase. 

Uitgebreid kleurengamma
Het standaard Ecolor programma omvat maar liefst acht

kleuren: antraciet-zwart, donkergrijs, wolkengrijs, baksteenrood,

roodbruin, koraalrood, kastanjebruin en boerengroen. Maar ook

andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

Gemakkelijk verwerkbaar
In tal van lengtes leverbaar is de Ecolor gemakkelijk en 

snel te verwerken met alle gereedschap dat geschikt is voor het

bewerken van steenachtige materialen. Er is een ruime keuze in

hulpstukken, zoals nokstukken, onderstukken en windveren.

Betrouwbare kwaliteit
Kiezen voor Ecolor is kiezen voor gegarandeerde kwaliteit. 

Zo zijn Ecolor golfplaten stormvast, weerbestendig, waterdicht,

dampdoorlatend, maatvast en onderhoudsarm. Eenmaal aange-

bracht, hebt u er eigenlijk geen omkijken meer naar. En bij 

onverhoopte mankementen zorgt de goede garantieregeling voor

extra zekerheid.


