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Rubber
Grondstoffen:

Natuurrubber een plantensap van de tropische rubberboom Hevea brasilensis. Deze natuurlijke
grondstof groeit steeds weer aan. Het sap wordt gewonnen en in balen geperst.
Synthetisch rubber wordt door polymerisatie van raffinaderijen van aardolie verkregen. Het is hier
mogelijk een doelgerichte product met speciale eigenschappen te produceren
Milieuvriendelijke kleurpigmenten zorgen voor een goed en veelzijdig kleurenpallet.
Kiezelkrijt uit natuurlijke bronnen

Rubber is er in verschillende klassen, diktes en uitvoeringen. Van een mooie designvloer tot in de paardenstal.
Veel rubbersoorten hebben geen pvc weekmakers hierdoor komt er tijdens brand geen chloorwaterstofgas vrij,
Het is in veel gevallen een brandvriendelijk product, er komen geen schadelijke stoffen vrij, vooral bij de woon /
werk rubbers een welkome eigenschap.
Het verrassende van rubber is dat men denkt aan autobanden en
het in werkelijkheid toch een totaal andere vloer is die ook nog als
designvloer goed mee kan komen
In het gebruik is een rubber zeer slijtvast, hoge belastingen is geen
probleem, vertrek en aankomsthallen van grote luchthavens,
ziekenhuizen, winkels, daar waar de heftruck rijdt, rubber is een
krachtpatser en kan dit aan. Waar andere vloeren stoppen bij het
bereiken van de grens van de belasting, daar gaat rubber nog even
een behoorlijk stukje door. Een lange levensduur betekent ook een
geringere belasting op het milieu De extreem lange levensduur ligt
duidelijk boven het gemiddelde van andere elastische
vloerbedekkingen.
Bij het gebruik ontstaan geen looppaden, geen afsplintering of verkleuring van de coating.
Eenvoud in onderhoud en door de lange levensduur en het eenvoudig onderhoudt geeft
een zeer gunstig beeld in de prijs/ kwaliteitverhouding.
Geen schadelijke stoffen betreffende de gezondheid, bij
speeltoestellen in de buitenlucht voor kinderen is er rubber die
bij een val vanaf een dezer toestellen de val kan breken.
Hierdoor is rubber niet alleen milieuvriendelijk maar ook nog
een in hoge mate gebruiksvriendelijk. Het kan afgestemd op
veel wensen en eisen programma's.
Het brandgedrag is in veel gevallen vriendelijk te noemen. Er
zijn kwaliteiten met speciale brandwerende eigenschappen. Ze
zijn onschadelijk, kunnen en worden vaak op vluchtwegen in
grote gebouwen gebruikt zoals in trappenhuizen.

De trap kan uit een stuk worden gestoffeerd, het onderhoudt word hierdoor
eenvoudig. Geen vervelende kieren of naden meer.
Een andere manier van trapstoffering die tevens het predikaat van
vluchtroutes krijg toebedeelt is te werken met verlichtingsstrips. Deze geven
verlichting zodra de stroom uitvalt en zo wordt de vluchtroute duidelijk
aangegeven.

Bovenstaande fotos geven een klein overzicht om u een beeld te schetsen wat er mogelijk is met rubbervloeren. De
vloeren zijn op vele plaatsen toepasbaar, vooral daar waar gevoelige elektronische apparatuur zijn werk moet doen
is rubber een graag geziene partner.
Was rubber in het verleden een sterke werkvloer, tegenwoordig wordt hij steeds meer en meer toegepast in de
project-sector, ook in de private woningen is hij een steeds meer geziene vloer. Dit komt doordat het nu ook
mogelijk is om een mooie gekleurde vloer neer te leggen die qua uitstraling kan wedijveren met alle harde vloeren
op de markt. Tel hierbij de levensduur, het eenvoudig onderhoud, de warmte van de vloer en u heeft al een goede
reden om u zich eens echt te verdiepen in de rubbervloer.

Voordelen van Rubber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

extreem slijtvast
Gesloten porieen / betekent eenvoudig onderhoud / geen coating
extreem belastbaar
Millieuvriendelijke productie, verwerking en afvoer
Pvc en weekmakervrij / maatvast geen lasnaden
duurzaam elastisch / hoog loopcomfort / blijvend herstellend vermogen / geluidsdempend
anti-slip
anti-statisch / ook in esd uitvoering leverbaar
hoge chemische bestendigheid / speciale kwaliteiten zijn hierin standaard leverbaar
cigaretten proof
uitstekende brandwerende eigenschappen moeilijk ontvlambaar, toxicolochisch ongevaarlijk

Kortom een lijst waar de meeste andere vloeren met respect naar mogen zien.

Voor meer informatie en advies op maat, neem dan contact met ons op.
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