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Stof is een groot probleem bij veel recyclingbedrijven maar ook bij hoogovens die o.a. staal produceren. Ondanks de steeds 
verder voerende veiligheids- en kwaliteitseisen die voor stof, kwartsstof en fijn stof bij de verwerking van sloopafval en groen-
resten gelden, blijven veel verwerkers kampen met dit probleem. Stofontwikkeling schaadt de gezondheid van het personeel en 
de omgeving. Aan dit alles lijkt een einde te komen met de introductie van het zogenaamde BeeFoam. De Friese onderneming 
BeePro BV brengt de stofonderdrukker BeeFoam op de Europese markt. BeeFoam is daarmee één van de grootste producten
in de strijd tegen stof. 

BEEFOAM:
DE OPLOSSING VOOR UW STOF OVERLAST

NIEUW

BeePro is met een vestiging in China en in de VS wereldwijd aanwezig. 
Vanuit de VS worden de landen Canada, Mexico, en geheel Zuid-Amerika bediend. 
We zijn nu bezig om in Indië een vestiging op te zetten om van daaruit Beepro in het Midden-Oosten 
op de markt te brengen. 

Kijk ook eens op www.beepro-bv.com.

BeeFoam werd initieel ontwikkeld om 
stofontwikkeling in de mijnbouw tegen 
te gaan. Het schuim heeft daarbij niet 
alleen een stofonderdrukkende functie, 
het ruikt ook lekker fris en kan, gezien z’n 
biologische samenstelling, onmogelijk 
schade aan de huid toebrengen. Omdat 
veel landen in Europa met een stof-
probleem kampen, lag een introductie
van BeeFoam in Europa voor de hand.
Het middel wordt thans ingezet om de
stofontwikkeling bij het recycleren van
hout, glas en elektronica, de overslag
van kolenerts en het breken van puin,
tegen te gaan. 

Dhr. Wybren Beeksma, die al 21 jaar 
ervaring met stofbestrijding op de 
Europese markt heeft, ontdekte de talloze 
voordelen van BeeFoam en besloot dit 
product verder aan de man te brengen via 
zijn nieuwe opgerichte firma, BeePro BV. 

De kostprijs van BeeFoam varieert tussen
de vijf en vijfendertig eurocent per ton. 
Het betreft hier een uiterst duurzame en 
langlopende investering die zich op termijn 
ruimschoots terugbetaalt. Alternatieven 
zoals het besproeien of benevelen van het 
te shredderen materiaal met water lijken 
initieel goedkoper maar uit ervaring blijkt 
dat deze methodes niet afdoende zijn en 
aldus geen loon naar werken opleveren. 
Op basis van besproeien en benevelen 
zal het eindproduct immers nooit stofvrij 
zijn. BeeFoam biedt die garantie wel. 
Na een behandeling met BeeFoam blijft 
het eindproduct 3 tot 12 dagen gegaran-
deerd stofvrij en kunt u aldus ook stofvrij 
verladen. 
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WERKING 

De werking van BeeFoam is simpel. Verwerkers schaffen een 
schuiminstallatie aan bij BeePro BV. Deze unit bestaat uit een 
metalen kast met daarin een pomp die het BeeFoam aan- 
zuigt en mengt met water en lucht. Via een tweetal leidingen 
worden het water en de lucht aan de ene zijde door de pomp 
aangezogen. Aan de andere zijde verlaat het mengsel de unit 
en wordt er in een RVS-pot schuim geklopt om het ontstane 
schuim over het te verwerken materiaal te spuiten. 99 liter 

water + 1 liter BeeFoam 
zorgen voor 5.000 liter 
schuim. Is er extra 
schuim nodig, dan zorgt
de pomp er automatisch
voor dat de mengsel-
verhoudingen niet meer
veranderen. De  Bee-
Foam installatie kan op 
een vaste sorteerlijn 
worden gemonteerd 
maar BeePro kan ook 
een mobiele installatie
leveren voor mobiele
houtverkleiners of mo- 
biele puinbrekers. Het 
verbruik van het schuim 
is afhankelijk van het 
weer. Zo is er bij een 
droge zomer meer Bee-
Foam nodig dan bij nat 

weer. Tijdens een droge 
zomer is het gemid-
delde waterverbruik ca.
300 liter per uur. Bij 
een natte zomer kan 
dat dalen tot slechts 90 
liter per uur. BeeFoam 
kan met zowel leiding-
water als regen- of 
fabriekswater gecom-
bineerd worden. Het
gebruik van zout water 
is uit den boze. Wan-
neer de klant geen compressor heeft, kan deze door BeePro 
BV ter beschikking gesteld worden. Het luchtverbruik varieert 
tussen 2.000 en 3.500 liter perslucht per minuut en dit bij 7 
tot 8 bar. De uiteindelijke kostprijs van BeeFoam hangt aldus
ook af van het materiaal en van de  weersomstandigheden.

Maar BeeFoam heeft allicht nog de grootste positieve impact op 
de werkvloer. Studies hebben voldoende aangetoond dat het
werkverzuim in een stofvrije werkomgeving een stuk lager
ligt. Werknemers komen met veel meer plezier werken in
een gezonde, stofvrije omgeving. En tot slot zal u op termijn 
ook nog mogen vaststellen dat BeeFoam het slijtageproces
van uw machinepark aanzienlijk vertraagt.

www.beepro-bv.com

DE OPLOSSING VOOR AL UW STOFOVERLAST 

Neem vrijblijvend contact op met dhr. Wybren Beeksma voor een demo op uw bedrijf.

Tel.: +31 622 935 290   E-mail: info@beepro-bv.com   www.beepro-bv.com

-BeeFoam + BeeFoam

-BeeFoam + BeeFoam


