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 FOLIES 

 

Folies Verontreinigingen 

 Blanco folies  Harde kunststoffen 

 Gekleurde / bedrukte folies  Zand 

 Landbouwfolies  BSA / BA 

 Tuinbouwfolies  Rubber 

 

Folies > 99% 

KGA / Asbest     0% 
Verontreinigingen < 1% 

 

Opslag Conform bevoegd gezag 

Verificatiemethode Visueel 

Frequentie Iedere vracht 

 

LET OP ! 

Voor folies is het belangrijk dat het een mono-stroom betreft, d.w.z. dat hoe beter het 

materiaal gesorteerd is hoe beter de kwaliteit. Tevens dient het materiaal schoon te zijn 

dus geen stukken PUR schuim, of aanklevend materiaal toevoegen(het moet 

(veeg)schoon zijn). Hieronder staat aangegeven wat het beste materiaal is op volgorde 

van hoogste naar laagste kwaliteit: 

 

1. Blanco folies 

2. Gemengde folies, d.w.z. alle kleuren door elkaar 

3. Landbouw folies (als mono-stroom behandelen, dit altijd via commercie) 

4. Tuinbouwfolies, enkel bij aanbiedingen van mono-stromen en goede kwaliteit (altijd      

navragen bij de inkoper), nooit tussen de andere kwaliteiten mengen.        

 

Binnen de folies onderscheiden we tevens nog Landbouwfolies en Tuinbouwfolies. 

 

Landbouwfolie dienen per materiaal soort te worden aangeleverd en minimaal >110 mu dik 

te zijn (zwaardere kwaliteiten) De folie dient verder bezemschoon te zijn en mag zowel los als 

op rol worden aangeleverd, het materiaal waarop de folie opgerold wordt is niet van 

belang.(b.v. metaal, PVC, PE etc.) 

 
Euralcode : 20.01.39  gemengd/vervuild  /  02.01.04  Kunststof van land, en tuinbouw (schoon tbv overslag / 

materiaalgebruik) 

 

Kuilfolie is een aparte mono stroom en kan ook bezemschoon worden aangeleverd, maar mag 

niet als landbouwfolie beschouwd worden, zie boven. 

 
Euralc ode : 20.01.39 gemengd/vervuild  /  02.01.04  Kunststof van land, en tuinbouw (schoon tbv overslag /matriaalhergebruik) 

  

Loopfolie uit (Glas)Tuinbouwfolie kan als mono stroom geaccepteerd worden en zijn niet 

kleurafhankelijk, en is minimaal 80-90 um dik. De stroom kan zowel bezemschoon als 

vervuild worden aangeleverd, de folies mogen dan vervuild zijn met aanklevend zand en 

organisch materiaal bevatten. Eventuele leidingen PE mogen wel in de lading aanwezig zijn, 
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maar dienen dan los bovenop de vracht aangeleverd te worden (altijd vooraf bekend).Zitten de 

leidingen door de lading heen zal de vracht worden verwerkt als zijnde restafval..   

 
Euralcode : 20.01.39 gemengd/vervuild  /   02.01.04  Kunststof van land, en tuinbouw (schoon tbv overslag / 

matriaalhergebruik) 

 

  


