
Ecocrete® Ecocrete®, de duurzame betonmortel 

Ecocrete® van Mebin is een milieuvriendelijke betonmortel 

waarbij het grind wordt vervangen door een granulaat van 

gerecycled beton. Beton is één van de weinige constructieve 

bouwmaterialen die 100% recyclebaar is. De kwaliteit van 

Ecocrete® is gelijk aan die van een standaard betonmortel. 

Mebin altijd één stap verder in...
...het hergebruik van materialen!
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Ecocrete®

De duurzame betonmortel

Ecocrete® zorgt voor duurzaam hergebruik van beton

  Draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  Geeft gehoor aan de wens tot hergebruik van materialen

  Legt geen extra druk op onze grondstoffenbronnen

  Spaart natuur en milieu want er vindt géén nieuwe grindwinning 

plaats zodat ook de generaties na ons een nieuwe toekomst wordt 

geboden.

Leverbaar in drie types

Afhankelijk van het grindvervangingspercentage, is Ecocrete® leverbaar 

als: Ecocrete® 30, Ecocrete® 50 en Ecocrete® 100.

Ecocrete® type Regelgeving

Ecocrete® 30

30% vervanging van grind

NEN-EN 206 en NEN 8005, geen 

toestemming van opdrachtgever nodig. 

Levering onder KOMO certificaat op 

gebruikseisen.

Ecocrete® 50

50% vervanging van grind

CUR-Aanbeveling 112, geen aanpassing van 

rekenregels. Toestemming van opdrachtgever 

nodig. Levering onder KOMO certificaat op 

samenstelling.

Ecocrete® 100

100% vervanging van grind

CUR-Aanbeveling 112, met toepassing van 

de aanpaste rekenregels. Toestemming van 

opdrachtgever nodig. Levering onder KOMO 

certificaat op samenstelling.

Tot en met C55/67 is Ecocrete® leverbaar in alle consistentieklassen.

Ecocrete® voldoet aan alle gewenste milieuklassen. 



Ecocrete® voldoet aan alle NEN-normen en richtlijnen

Het door Mebin toegepaste betongranulaat is volledig 

gecertificeerd en voldoet aan:

  NEN-EN 12620 en NEN 5905 ‘Toeslagmaterialen voor 

beton’ 

  NEN-EN 206 en NEN 8005 ‘Beton - Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit’

  CUR-Aanbeveling 112 ‘Beton met betongranulaat als 

grof toeslagmateriaal’ 

Ecocrete® stelt u in staat een aantrekkelijke 
bieding te doen
  Uw opdrachtgever, met gerecycled materiaal, een 

“groene” alternatieve keuze te bieden

  Het duurzame karakter helpt u bij de gunning van 

projecten.

Uw vertrouwde kwaliteit en constructief 
toepasbaar
  Ecocrete® doet kwalitatief niet onder voor de traditionele 

betonmortel

  Biedt een duurzame en gewaarborgde kwaliteit

  Is breed toepasbaar als constructief bouwmateriaal 

  Laat zich eenvoudig aanpassen aan de wensen op 

het gebied van druksterkte, technische levensduur en 

verwerkbaarheid

  Voldoet aan de eisen van het besluit bodemkwaliteit en 

wordt onder certificaat geleverd

  Wordt op traditionele wijze geproduceerd, 

getransporteerd en verwerkt

  Ecocrete® kan ook worden gestort met behulp van een 

betonpomp. 

Literatuur

  Betoniek 15/19 ‘Oud beton wordt jong beton’

Meer informatie kunt u krijgen bij:

De Mebin-centrale bij u in de beurt (zie www.mebin.nl). 

Wij maken graag een afspraak met u om de voordelen van 

Ecocrete® voor uw project verder uit te werken.

Meerprijs Ecocrete® Per m3

Ecocrete® 30 € 2,25

Ecocrete® 50 € 3,75

Ecocrete® 100 € 7,50



Duurzaam bouwen, samen met u
Duurzaamheid en de beperking van de milieu-
belasting speelt op verschillende vlakken, van-
af het ontwerp via de gebruiksfase tot aan het 
hergebruik.
Samen met haar partners binnen het bouw-
proces zorgt Mebin voor een ecoverantwoorde 
aanpak.

Mebin biedt ondersteuning voor:
  de verbetering van de milieuprestaties van 
bouwmaterialen en -producten op basis van 
LCA

  het in beeld brengen van de CO2-footprint 
van uw specifieke betonproducten

  het CO2-neutraal bouwen door middel van 
emissiereductie certificaten.

Mebin is houder van het Beton Bewust|CSC 
certificaat, het Nederlandse certificerings- 
systeem dat valt onder de wereldwijde CSC 
standaard en geldt voor: verantwoord gewon-
nen grondstoffen, verantwoord geproduceerd 
beton en verantwoord inkopen van beton. Het 
systeem kent beoordelingscriteria op economi-
sche, sociale en ecologische factoren. 
Samenwerken met Mebin verschaft u zeker-
heid op het gebied van duurzaam bouwen met 
beton.

Algemeen
Mebin is marktleider op het gebied van beton-
mortel in Nederland, zowel qua volume, pro-
ductenprogramma als betonkennis. Mebin 
heeft verspreid over het land een dertigtal  
moderne eigen centrales. Voor het transport 
van de betonmortel staan circa 200 truck-
mixers en 20 pompmixers ter beschikking. 
Aan zowel de directe afnemers als aan derden 
geeft Mebin tevens specialistische adviezen 
over de toepassingsmogelijkheden van beton 
en over het gebruik van andere cementgebon-
den species.

Bestellingen
T 073 206 60 00 
bestellingen@mebin.nl 
F 073 206 60 10

www.mebin.nl
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