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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
 
Euroclo is een tijdelijke werfafsluiting die voldoet aan de eisen van de verordening in de wegenbouw, opgericht 
door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De standaard versie bestaat uit twee verticale 
buizen en twee horizontale profielen. Het binnen paneel bestaat uit uniform verticaal gekleurde banden met 
langs één kant traliewerk. 
 

 
De standaard afsluiting heeft een hoogte van 97 cm, maar er zijn ook modellen met hoogte 1,91m, met of zonder 
buiten paneel, voorzien van een gladde inbraakbeveiliging in het bovenste gedeelte. 
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Alle afsluitingen zijn voorzien van een haak aan de ene zijde en aan de andere zijde een oog om deze samen te 
kunnen verbinden. 
 

De Euroclo afsluitingen zijn ontworpen om sterk te zijn en weerstand te bieden aan normaal gebruik op de werf. 
Indien nodig is het mogelijk om de kleur panelen te vervangen. 
 
 

Toepassingsgebied 
 

De werfafsluiting is voornamelijk ontworpen voor projecten op de openbare weg uitgestrekt over het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, maar kan worden gebruikt voor om het even welke werf of wegwerkzaamheden, evenals 
voor het afbakenen van opslagruimten en andere. 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Verticale buizen Staal S235 JR diameter 35 of 41.5 mm 

Horizontale profielen Staal  S235 JR sectie U 35x35x35x2 mm 

Traliewerk aan de ene kant Stalen draad ɸ 4 mm 

Gele golfplaat Dikte 0.9 mm, RAL 1023 

Blauwe golfplaat Dikte 0.9 mm, RAL 5002 

Afwerking Kader en netten warmverzinkt na fabricatie 

mailto:info.plaka.be@leviat.com
mailto:info.plaka.fr@leviat.com


PLAKA-SOLUTIONS.COM 
 

Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve uw Leviat agentschap te contacteren. 

België : info.plaka.be@leviat.com / + 32 (0) 2 582 29 45 

Frankrijk : info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82 

 

 

 

Pagina 3 van 3 

 

 

PLAKA - EUROCLO 
Werfafsluiting 
REF 11.01.01 - Versie V01 - 17/08/2020 

©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Dimensies 
 

Afmetingen en materialen 

PLEUR6 

 

220 x 97 cm paneel geel-blauw-geel-blauw 

PLEUR5 

 

110 x 97 cm paneel geel-blauw 

PLEUR7 

 

220 x 191 cm half paneel geel-blauw-geel-blauw 

PLEUR8 

 

220 x 191 cm vol paneel geel-blauw-geel-blauw 

 
 

Toebehoren 
 
Verwijderbare voeten in beton of gerecycleerd pvc zijn beschikbaar, evenals andere accessoires zoals beugels 
voor het stabiliseren van hoge hekken, verbindingsklem, scharnieren… 
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