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Flooring System
2000 en 4 mogelijkheden met een nieuwe decoratieve vloerafwerking
Het flooringsystem is een systeem van het aanbrengen van een egaline op de dekvloer. Deze afwerkvloer kan
tevens dienst doen als woonvloer. Hij kan op vele manieren van een decoratie worden voorzien, de vloer kan
een art. uitstraling krijgen, maar kan ook als een basic woonbeton aangebracht worden. De mogelijkheden zijn
bijna onbeperkt wanneer men de fantasie de vrij loop laat. Ook kan de vloer uit kleurvlakken bestaan en zo zijn
er nog wel een paar leuke stijlvolle of gekke dingen te bedenken met deze zeer bijzondere vloer. Bedenk hierbij
dat ook de prijs nog erg vriendelijk is en dat de vloer ook later prima gebruikt kan worden als ondervloer.

Na een grondige inspectie van de vloer,
kunnen er voorbereidingen getroffen
worden om de vloer te installeren. De
conditie en de vlakheid van de basisvloer is
bepalend voor het eindresultaat. U kunt
zich voorstellen dat op een slecht gestorte
vloer die erg onvlak is en geen voldoende
aanhechting heeft, dit te zien zal zijn in de
topvloer. Nu hoeft men hier geen exsteem
hoge eisen aan de basisvloer te stellen,
maar deze moet wel conform de DIN norm
zijn. De voorbereiding om een sterke,
vlakke vloer te creëren is de basis van het
succes.

Afbeelding 1De sterke vloer kan in een leslokaal
De sterke punten van het Flooring-System
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Vrijwel onbeperkte mogelijkheden in kleur en design
Logo's en signalering eenvoudig in de afwerklaag aan te brengen
Geschikt voor vrijwel elk type ondervloer ( ook Anhydrietvloeren)
Vele toepassingen mogelijk, winkels- kantoren – woningen -sportcentra – bejaardecentra – kinderdagverblijven
Geen kostbaar snijverlies
Eenvoudig onderhoud, vrijwel identiek als linoleum en vinyl
Vormt na vele jaren gebruik een prima basisvloer voor elke nieuwe vloerafwerking
Slijtvast getest conform DIN 53754
Slipvastheid getest volgens DIN 51130
Getest op bestendigheid van huishoudelijke chemicaliën conform DIN EN 12720
De toplaag is bureaurolstoelvast, met een drukvastheid van ca. 40 Newton

Dit is toch een respectabel lijstje voor een egalinevloer, waar andere vloeren een beetje jaloers na zitten te kijken.

Afbeelding 23 basiskleuren in de egaline
Er zijn 3 basiskleuren in de egaline te verkrijgen, maar wanneer uw kleur hier niet bij zit schrik dan niet want we
kunnen nog andere kleuren en uitvoeringen maken, we hebben het op pagina 1 over 2000 en 4 mogelijkheden.
Verder zijn er verschillende kleuren chips die kunnen worden gebruikt als instrooiing. Met de nadruk op kunnen
want dit is natuurlijk niet verplicht, de chip is een mooie decoratieve oplossing maar er zijn wat dat betreft meer
wegen naar Rome. We laten in ons ontwerp de vrije gedachte gaan, luisteren naar uw wensen en gaan hiermee
aan de slag. De vloer is als body-paint, zoveel zinnen, zoveel mogelijkheden.

De egaline wordt na een grondige
voorbewerking op de vloer gezet, met een
prikroller wordt de lucht verwijderd, de
egaline kan nu zijn zelfvloeiende werking
optimaal benutten

Het aanbrengen van de vloer moet vlug en precies gebeuren.
De massa moet goed in elkaar op kunnen vloeien. Bij grotere oppervlakten
zijn dan meestal ook meerdere mensen nodig. Ook worden chips of
andere instrooisels in de nog natte egaline gestrooit. De decoratieve vloer
zoals
afgesproken wordt hier grotendeels geboren. U begrijpt dat deze manier
van werken geen standaard kan brengen, iedere vloer zal er weer anders
uit komen te zien.
Ook bij woonbeton en gietvloeren zijn er geen standaardvloeren, deze
zullen per vloer afwijken.
Bij egalinevloeren is het echter nadien mogelijk om een redelijk strakke
vloer te maken. Deze nabewerking geeft ook weer ontelbare
mogelijkheden in uitstraling en design.
Helaas, hier kunnen we verder niets over vertellen, een kok heeft ook zo
zijn keukengeheimen, wel dat hebben wij ook.

Wanneer de vloer droog is moet hij gepoetst worden,hierbij gebruiken we
een speciale pad die we onder een poetsmachine monteren. De vloer
word als het ware gepolijst. De kalkaanslag van het water verdwijnt,
kleine ruwe oneffenheden worden weggeslepen
We brengen nu een eventuele design tussenbehandeling aan, die we op
basis van uw wensen en eisen hebben samengesteld.
Wanneer deze zijn aangebracht is de vloer toe aan een topcoating.
Deze coating kan bestaan uit een 1 componenten laklaag of uit een
2 componenten laklaag, dit is afhankelijk van de belasting waaraan de
vloer onderhevig is.
De laatste laag is na 24 uur gereed voor
licht gebruik. Na ca 8 dagen is de lak
volledig doorgehard en volledig
belastbaar. Dit lijkt misschien lang
maar dezelfde normen gelden ook
voor parketlakken.

Het onderhoud van deze vloerafwerking is identiek aan andere vlakke
vloerbedekkingen, zoals linoleum en vinyl. Reinig de vloer door hem regelmatig te
moppen met water en een ondehoudsmiddel met een neutrale PH waarde.
Verwijder stof en ander losliggend vuil met een wisser of stofzuiger. Gebruik geen
kleef stofdoekjes.
Voorzie de meubels van viltglijders en let op scherpe krassende voorwerpen.
Bureaurolstoelen met zachte kunsstof wielen zwenkwielen, geen metalen of
andere krassende wielen. De vloer valt onder de noemer harde vloeren en er is
nu eenmaal een wet die zegt dat hard op hard krassen kan veroorzaken. Dit is
normaal, maar wij wijzen u hier op om de schade voor te zijn. Wilt u geen krassen
voorkom ze dan, het enigste alternatief is anders tapijt, dat krast niet.

De vloer is klaar ijzersterk voor het gebruik

