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1.0 CEYES oorsprong
CEYES heeft jarenlange ervaring op het gebied van recyclingfabrieken van autobanden
overal op de wereld. Met deze ervaring startte CEYES de ontwikkeling van een compacte
semi-mobile gebruikte banden recycling unit aangevuld met de innovatieve ontwikkeling van
de productie van rubberen dak drainage panelen (CE Green City panels). Op 1 Oktober 2016
introduceren wij het nieuwe innovatieve concept onder CEYES. Dit is een gehele nieuwe
innovatieve aanpak om van gebruikte banden een volledig circulair product te maken.

In combinatie met MTB (Frankrijk) zijn de GATOR-box, TIRE-box en de IRON-box
ontwikkelt, in deze van zeecontainers opgebouwde fabriekjes kan kleinschalig en
lokaal gebruikte vrachtwagen- en personenwagenbanden volledig gerecycled
worden.
In combinatie met Salvadori (Italië) is de CEYES-box ontwikkelt, dit systeem is
gericht op het lokaal produceren van producten van gerecyceld rubber
granulaat. Deze boxen zijn circulair, compact, mobiel, efficiënt, economisch,
100% recyclebaar en creëren minder CO2 uitstoot ten opzichte van een
fabrieksgebouw.

2.0 Closed Loop Innovatie
CEYES wil met haar systemen van gebruikte autobanden volledig circulaire producten maken
waarmee de wereld duurzamer, groener en gezonder gemaakt kan worden. CEYES wil graag de
handen uit de mouwen steken en de kansen grijpen om de leefomgeving van mensen direct te
verbeteren.

CEYES ontwikkelde het circulaire CE Green City paneel dat als basis kan dienen voor
een groendak en voor infrastructuur. Het geheel uit rubbergranulaat vervaardigde
paneel heeft zowel een afwatering als retentie functie. Na een regenbui blijft er
ongeveer 20 liter water in het paneel achter. Als het droog is, verdampt het water
en zorgt het voor een verkoelend effect op een zonnige dag.
Groene daken nemen CO2 op, dat compenseert. Voor de productie van een CEYES
CE Green City paneel met rubbergranulaat is slechts 8,58 kg CO2 per m2 nodig,
terwijl de balans tussen productie en opname van CO2 slechts vier tot acht jaar
bedraagt. Met een levensduur van 100+ jaar is het CE Green City paneel een zeer
milieuvriendelijke oplossing en is het paneel zelf weer 100% recyclebaar.
CEYES ontwerpt, bouwt en begeleidt lokale oplossingen voor upcyclen van
gebruikte autobanden. Dit is altijd een combinatie van standaard modules en
maatwerk. Door de aansluiting met een wereldwijde community van experts en
vertegenwoordigers zijn de CE Green City hub's een typisch glokaal product: een
oplossing voor de internationale markt maar met lokale invulling afhankelijk van de
plaatselijke cultuur en gewoonten.

Duurzaamheid is een essentiële doelstelling voor CEYES en een belangrijk onderdeel van
ons productontwikkelingsproces.
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Via het CEYES Trade-In-Program (TIP) -programma kunnen voormalige kopers van onze
producten gebruikte producten inruilen voor contant geld.

Aangezien de levensduur van onze
producten bij normaal gebruik tot 100 jaar
kan bedragen en de materialen in het
product niet in de loop van de tijd worden
afgebroken, blijft rubber zijn waarde
behouden en kan het steeds opnieuw
worden hergebruikt en gerecycled.
Wij verwachten een gegarandeerde
inruilprijs van 50% van de aankoopprijs.
(zie onze voorwaarden)

4.0 Technische gegevens
CE Green City panelen, ontwikkeld voor het vasthouden van water bij het creëren van een groendak, dakterras,
looppad of schok- en geluidsabsorberende lagen voor wegen. Producten bevatten SBR-rubber granulaat (recycled
van gebruikte banden), temperatuurgebonden met PU-bindmiddel. Bovenzijde holtes geprofileerd, onderzijde vlak
met noppen.
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Omschrijving

Details

Volgens norm

Artikel code en afmetingen:

GCP60 0600 0800 – Green City paneel 60mm x 600mm x 800mm

Materiaal en kleur:

SBR granuaat van gebruikte banden / zwart

Temperatuurbestending:

- 30º C tot 120º C

Gewicht:

600mm x 800mm 17kg / 800mm x 1200mm 34kg / 35,9kg p/m2

Gewicht-massa-tolerantie:

+/- 3%

ISO 9864

Dikte-tolerantie:

+/- 3%

ISO 9863-1

Lengte-breedte-tolerantie:

+/- 5%

ISO 9863-1

Uitzettingscoëfficiënt:

+/- 0,8%

IHT (In House Tested)

Expansie polytechnisch:

per 10ºC*m / +/- 0,4mm

IHT

Perforatie opening diameter:

17mm (tolerantie +/- 2%)

IHT

Perforatie opening per m2:

55cm2 (tolerantie +/- 10%)

IHT

Druksterkte test ongevuld:

>1000 kPa

IHT
10cm >1000 kN/m2

Druksterkte test ongevuld:

Puntbelasting 10cm x

Brandklasse:

Klasse E

EN 13501-1

Warmte geleiding:

0,0 S (tolerantie 0,001)

IHT

SVHC REACH:

Concentratie: <0,1%

Technische levensduur (RSL):

>75 jaar

CE markering:

Grond, weg en water bouw

NEN-EN 14933

Uitloog test:

SGS Intron A101410 - R20190063

NEN 7383, NEN 7375:2004,

Levens Cyclus Analyse (LCA):

SGS Search / EcoChain geldig tot:
18-03-2024

ISO 14040/44, ISO 14025,
ISO 21930 and NEN 8006.

Algemene producteigenschappen:

Water- en vorstbestendig -30ºC / geschikt voor binnen- en buitengebruik / geluid- en
schokabsorberend / antislip / 100% recyclebaar / 3 jaar garantie

Vervaardigd bij 120º C

IHT

4.1

LCA Levens Cyclus Analyse
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Artikel

kg CO2 / m2

kg verpakkings materiaal per m2

GCP60 0600 0800

8,58

5 grams

Het gebruik van gerecycled rubber in geperste producten zorgt voor een aanzienlijk kleinere (tot wel 20 keer minder) CO2-footprint dan in vergelijking met het
gebruik van plastics. (Source: RecycledRubberFacts.org)

4.2

Milieu Kosten Indicator

Artikel

Waarde

MKI waarde m2

GCP60 0600 0800

Euro

1,039

Dit hoofdstuk bevat het Cradle to Grave-milieuprofiel van het GCP-retentiepaneel. De resultaten geven het milieuprofiel weer in MKI-waarde (Milieu Kosten
Indicator). De MKI-waarde is een geaggregeerde enkelvoudige score op basis van 11 omgevingsparameters berekend met de methode: SBK Bepalingsmethode,
20-9-2016 (NMD 2.0) 29-9-2017 V3.03 / MKI-SBK single-score.
De MKI parameter is een Nederlandse rekenmethode en maakt geen deel uit van de ISO14040, ISO14044 of EN15804 normen.

4.3

Water afvoer capaciteit

Omschrijving

Details

Tolerantie

Zonder afschot

6,3 L/sec. min.

1 L/sec. min.

2% afschot

7,5 L/sec. min.

1 L/sec. min.

4% afschot

20,1 L/sec. min.

1 L/sec. min.

Water opslag capaciteit:

20,35 L/m2

2 L/m2

Paneel vul volume:

27,56 L/m2

2 L/m2

4.4

Geluidsabsorptie

Omschrijving

Details

Tolerantie

Contact geluid Rw – ongevuld

23 dB

+/- 2 dB (IHT)

Omgevings geluid Rw - ongevuld

15 dB

+/- 2 dB (IHT)

De CEYES CE Green City panelen voldoen aan de eisen van de
Milieuprestatiebeoordelingsmethode Gebouwen en GWWwerken, met onderliggende normen ISO 14040/44, ISO 14025,
ISO 21930 en NEN 8006, en voldoen aan de maximale
emissiewaarden van het Besluit Bodemkwaliteit voor alle
componenten.
De resultaten zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database
(NMD).

Tested at minus 30º C

4.5

Total cost of ownership GCP 60

Omschrijving

Worst case

Best case

€ 35,00

€ 35,00

- € 17,50

- € 17,50

€ 0,00

- € 7,50

€ 17,50

€ 10,00

€ 0,44

€ 0,25

Verlengde levensduur dakbedekking:

€ 0,62

€ 0,75

Energie besparing:

€ 0,38

€ 3,76

Water controle:

€ 0,54

€ 0,58

CO2 reductie bij gebruik van recycle rubber:

€ 0,11

€ 0,15

Reductie van dak beschadigingen:

€ 0,06

€ 0,12

€ 1,71

€ 5,36

€ 0,05

€ 0,19

Aankoopprijs m2: (fictief)
Retourname garantie > 40 jaar: (50% of aankoopprijs)
Subsidie:
Netto investering:
Netto investering p/jaar/m2:

Voordelen m2 p/jaar

Totaal voordeel p/m2

Andere voordelen
Verbetering van gezondheid:

< 10%

Waardeverbetering:

> 4 to 8%

Luchtreiniging van planten door CO2:

5.0

LEED waarderingen

Het CE Green City paneel voldoet aan de strenge criteria die vereist zijn om bij te dragen aan 2 punten
van de 6 LEED-classificatiesysteemcategorieën, waaronder MR 4.1 en MR 4.2.

6.0

Unieke verkoop proposities (USP)

▪ Door het upcyclen van gebruikte autobanden wordt van het gerecyclede rubber een groen product gemaakt dat
tot in lengte van tientallen jaren zijn waarde behoudt en volledig gerecycled kan worden. Door samen in een
wereldwijde community slimme toepassingen te bedenken, ontwikkelen en te delen wordt een groene
economie gecreëerd die zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en nieuwe circulaire rubber producten.
▪ CE Green City panelen wordt lokaal geproduceerd van lokaal verkregen gerecycled afval.
▪ Het paneel wordt geproduceerd met een extreem lage CO2 productie footprint, waardoor bij toepassing op een
groendak, het groendak binnen 4 tot 8 jaar CO2 neutraal is. In vergelijking met plastic dat heeft het 13 tot 32
jaar nodig. Huidige prijs (2020) CO2 is 44 EUR, terwijl 84 EUR wordt voorgesteld tegen 2025.
▪ Inkoopprocedures van overheden schrijven de aankoop voor van lokaal verworven, lokaal geproduceerde
producten met de laagst mogelijke CO2 footprint.
▪ Ontworpen en geproduceerd volgens circulaire principes.
▪ Lokaal geproduceerd volgens LEED-principes. Gebouwen kunnen tot 23 extra LEED-punten verkrijgen.
▪ Panelen toepasbaar in civieltechnische oplossingen, parkeerdaken, wegen, erosie en oppervlaktewaterberging.

Het rubberretentieproduct heeft dus veel voordelen die zeker een hogere prijs zullen
rechtvaardigen vanwege de veel lagere Cost of Ownership, maar het vermoeden bestaat
dat dit premiumproduct pas later betaald zal worden als de onvermijdelijke verandering in
de markt worden doorgevoerd: de eliminatie van het gebruik van vervuilende plastic
materialen omdat we niet meer plastic soep in onze zeeën willen.

CE Green City panelen dragen bij aan de volgende UN sustainable development goals

Bovendien heeft het product alle voordelen van groendaken:

▪ Verwarmen in de winter en koelen in de zomer
(energiebesparing).
▪ Verlaging van het Urban Island City Heat-effect.
▪ Ontlasting van de hemelwater afvoer systemen.
▪ Meer biodiversiteit.
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