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systeem 3

systeem 1

systeem 2

systeem 4

Systeem 1.1  |  

Economische elastische                                              afwerklaag. 

Optioneel kan men een anti-slip                         korrel inmengen 

om een licht anti-slip effect te realiseren. Duurzaam systeem voor 

oppervlakken met een lichte tot matige mechanische belasting. 

A. Eventueel met anti-slip Filler RS 40

Systeem 1.2  |  Zeer duurzaam 

systeem voor toepassing op zwaar 

mechanisch belaste onder-

gronden. Hoge mate van 

anti-slip door een 

volledig gebonden 

instrooikorrel.

B. Vol-en-zat 

  instrooi 0,3-0,8 mm 

C. Eventueel 2 lagen

Systeem 1.3  |  Decoratieve 

vloerafwerking met een 

slijtvaste toplaag. 

Grote creatieve  

vrijheid met 

instrooichips in 

verschillende kleuren en 

groottes.

D. Vol-en-zat instrooichips

E. 2 of 3 lagen 

Systeem 1.4  |  Esthetisch en                    functioneel coating-

systeem met speciaal effect. De anti-slip eigenschappen  

komen tot stand door de coatinglaag in te strooien met  

een mengsel van chips en (fijn) zand.

F. Licht instrooi met mengsel 1 deel chips en 2 delen zand

G. 2 of 3 lagen

Een kunststofvloer op maat

Samen met Grouttech realiseert u de kunststofvloer die u wilt, 

functioneel én esthetisch. In de Benelux en Noord-Frankrijk 

vindt u talloze projecten waarin onze producten al duurzaam  

zijn toegepast.

Kwaliteit  |  Op basis van 40 jaar expertise garanderen onze 

professionele medewerkers en organisatie topkwaliteit.  

Onze producten zijn hoogwaardig en veelal gecertificeerd  

(CE, KOMO, BENOR) en staan onder controle van diverse  

laboratoria.

Deskundigheid  |  Onze deskundige adviseurs kunnen u vóór 

aanvang van het werk adviseren over de beste productkeuze.  

Ook klantspecifieke productontwikkeling is mogelijk.  

Verder bezoeken wij desgewenst projecten tijdens de uitvoering  

om de applicatie te optimaliseren.

Keuzevrijheid en creativiteit  |  Bij Grouttech heeft u keuze  

uit een groot assortiment producten met bewezen prestaties  

voor uiteenlopende toepassingen. Daarnaast zorgen (gekleurde) 

vlokken, zand en instrooichips voor extra creatieve mogelijkheden.

Bekijk de inspirerende projectreferenties op www.grouttech.eu 

en lees waarom klanten onze complete dienstverlening en 

technische ondersteuning zo waarderen.

 Elastische coatingsytemen voor terrassen en galerijen

De waterdichte en scheuroverbruggende eigenschappen van deze systemen beschermen de betonnen 

ondergrond tegen bijvoorbeeld wapeningcorrosie en carbonatatie.
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systeem 2.1

systeem 2.2

systeem 2.1

systeem 2.2

systeem 3.1

systeem 3.2

systeem 3.1

systeem 3.2 systeem 3.3
Systeem 2.1  |  Een eenvoudig, esthetisch rolcoatingsysteem 

voor binnentoepassingen. Niet UV-bestendig.

Systeem 2.2  |  Een eenvoudig, esthetisch rolcoatingsysteem 

voor buitentoepassingen. UV-bestendig.

H. Eventueel met anti-slip Filler RS 40

Systeem 3.1  |  Hoogwaardige epoxy 

gietvloer met een transparante toplaag die 

beschermt tegen mechanische belasting en 

krasvorming. Niet UV-bestendig.

Systeem 3.2  |  Flexibele en comfor- 

tabele gietvloer met een toplaag die 

beschermt tegen mechanische belasting  

en krasvorming. Niet UV-bestendig.

Systeem 3.3  |  Zeer flexibele en comfor-

tabele gietvloer met een transparante 

toplaag die beschermt tegen mechanische 

belasting en krasvorming. UV-bestendig.

2.1 2.2

I. Eventueel met anti-slip Filler RS 60

 Hoogwaardige en duurzame coatingsystemen

Vloerafwerkingsystemen met een grotere laagdikte (eventueel met scheuroverbruggende eigenschappen), waarbij het type gietvloer 

bepalend is voor de mate van comfort. De harde polyurethaan toplaag voorkomt krasvorming. 

 Economische coatingsystemen
 

Economische, starre afwerklagen om minerale ondergronden, 

zoals betonvloeren of cementdekvloeren, te overlagen of opper-

vlakken te verfraaien. Geschikt voor oppervlakken met een lichte 

tot matige mechanische belasting.

 

 EP MultiUse

 PU Elastic SL

 Glasvezelmat

 PU Coating NV

 Vol-en-zat instrooi

 Vol-en-zat instrooi chips

 PU Finish WE

 Epoxy Coating

 EP MultiTop SL1 of SL2

 PU LevelCoat 60

 PU LevelCoat 40 NV

 EP-DF Bindemittel

 EP-DF Coating

 EP-DF LevelCoat

 FlexCoat Rapid / gepigmenteerd

 FlexCoat Rapid / transparant

 Vol-en-zat instrooi met Granucol

 Instrooien met chips

 PU MonoFlex

Legenda
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systeem 4.1

systeem 4.2

systeem 5.1

systeem 5.2

systeem 5.1

systeem 5.2
systeem 5.3

systeem 5.3

systeem 4.1

systeem 4.2

systeem 4.1

systeem 4.2

systeem 4.1

systeem 4.2

systeem 4.1

systeem 4.2

Systeem 4.1  |  Economisch en 

decoratief coatingsysteem voor 

vochtige ondergronden 

en ondergronden die  

anhydriet bevatten.

J. Eventueel met anti-slip 

Filler RS 40

Systeem 4.2  |  Damp-open 

gietvloer met een transparante 

toplaag die beschermt tegen 

mechanische belasting en 

krasvorming. Geschikt voor 

vergelijkbare ondergronden  

als bij systeem 4.1.

K. Eventueel PU Finish WE met 

anti-slip Filler RS 60

Systeem 5.1  |  Economisch en hoogwaardig rolcoatingsysteem 

dat uiterst snel weer beloopbaar is. Zeer geschikt voor galerijen  

en trappenhuizen.

Systeem 5.2  |  Snel uithardend coatingsysteem met goede 

anti-slip eigenschappen door in te strooien met gekleurd zand.

L. Vol-en-zat instrooien met Granucol

M. FlexCoat Rapid – transparant

Systeem 5.3  |  Decoratief en snel uithardend coatingsysteem  

met een grote variatie aan in te strooien kleurvlokken.

N. Instrooien met chips

O. FlexCoat Rapid – transparant of PU Finish WE

5.2 5.3

 Coatingsystemen voor moeilijke 
ondergronden

Wanneer de ondergrond niet voldoet aan het vereiste vochtper-

centage om een standaard coatingsysteem aan te brengen, zijn 

damp-open coatingsystemen een uitkomst. Deze systemen zijn 

tevens geschikt voor gipsgebonden ondergronden en ondergronden 

waar dampdrukken vanaf de onderzijde van de vloer voorkomen.

 Snel uithardende coatingsystemen

Het afsluiten van een trappenhuis levert veel overlast op voor 

bewoners en is vaak niet toegestaan. Loopvoorzieningen 

aanbrengen op balkons is erg arbeidsintensief en veroorzaakt 

veel hinder. Voor veel situaties is een coatingsysteem dat na 

ongeveer 1 uur weer beloopbaar is dan 

de oplossing. 
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systeem 6.1

systeem 6.2

systeem 6.1

systeem 6.2

systeem 6.1

systeem 6.2

Systeem 6.1  |  Esthetische, matte coating. 

Geschikt voor lichte tot matige mechanische belasting. 

Optioneel kan men een anti-slip korrel inmengen om een licht 

anti-slip effect te realiseren. 

P. Eventueel met anti-slip Filler RS 40 of 60

Systeem 6.2  |  Eenvoudig aan te               brengen decoratieve 

coating met een transparante toplaag tegen mechanische 

belasting en krasvorming.

Q. Instrooien met chips

 Economische en esthestisch coatingsystemen

Coaten kan ook een louter esthetisch doel hebben. Men kan dan kiezen voor een zeer eenvoudig aan te brengen 1-component 

coatingsysteem. Zo’n systeem kent geen risico van mengfouten, zodat ook niet-ervaren vloerafwerkers ze kunnen aanbrengen.
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www.grouttech.eu 

Grouttech Nederland
+31 (0)341 - 25 17 34

Grouttech België
+32 (0)53 - 77 48 28

http://www.grouttech.eu



