VLOEREN VOOR SANITAIRE RUIMTES

Bron: de Stentor: Deventer Dagblad

Vieze, stinkende toiletten. Ze zijn op menige school een smet op het zorgvuldig opgebouwde
imago. Natuurlijk bepalen het onderwijsaanbod en de leermethodieken primair de schoolkeuze.
Als toekomstige leerlingen, met of zonder hun begeleidende ouders, echter uw sanitaire ruimtes
bezoeken, blijft er vaak een ‘luchtje’ aan uw school hangen.
Stank in sanitaire ruimtes worden in veel gevallen veroorzaakt door onvoldoende ventilatie en
door een verouderde wand- en vloerafwerking. Op veel scholen is het voegwerk van de veelal
met tegels beklede vloeren poreus waardoor de vervuiling zich ophoopt met een vervelende
reuk tot gevolg. Extra schoonmaken heeft dan geen zin; de stank blijft.
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Soldicoat Deco SR kunststofvloeren maken een einde aan stankoverlast in sanitaire ruimtes.
De oplossing wordt gevonden in naadloze kunststofvloeren, die worden afgewerkt met een
zeer slijtvaste coating. Kunststofvloeren hebben geen voegen, zijn daardoor goed schoon te
houden en zijn leverbaar in een eindeloos kleuraanbod.
Soldicoat b.v. is gespecialiseerd in kunststofvloeren voor sportaccommodaties, bedrijfsgebouwen én sanitaire ruimtes. Jarenlange ervaring staat borg voor een doeltreffende aanpak
van uw ‘stankprobleem’.

VLOEREN VOOR SANITAIRE RUIMTES

Soldicoat Deco SR Kunststofvloer
Naadloos - Decoratief - Slijtvast

Vieze, stinkende toiletten: een bron van besmetting én ergernis

Eigenschappen Soldicoat Deco SR Kunststofvloeren
- Uitstekende hechting aan alle soorten tegelvloeren
- De vloer is geheel naadloos van wand tot wand
- Zeer eenvoudig reinigbaar
- Lange levensduur door de uitstekende slijtvastheid
- Hygiënisch door het 100% gesloten oppervlak
- Stroefheid in te stellen c.q. aan te passen aan het gebruik
- Decoratief (granito uitstraling)
Toepassing
- Toiletgroepen op scholen en in openbare gebouwen
- Badkamers en douches
- Keukens bij particulieren en in grootkeukens
- Kantines bij bedrijven en instellingen
- Houten en betonnen traptreden
Kleuren
Soldicoat kunststofvloeren zijn in effen en gemêleerde kleuren (in honderden variaties)
leverbaar. De kleur van de vloer kan aangepast worden aan het aanwezige kleurengamma
van o.a. deuren en wanden.

Een naadloos afgewerkte vloer van wand tot wand vormt dé oplossing

Na renovatie is een bezoek aan het toilet in uw school niet langer een ‘straf’

Nieuwe toiletvloer: hygiënisch, lange levensduur en hoge slijtvastheid

Afwerking met een decoratief effect behoort tot de mogelijkheden

Opbouw van het systeem
Soldicoat werkt volgens een vast beproefd systeem. De kunststofvloer wordt opgebouwd uit
4 lagen; goed voor een duurzame, hygiënische oplossing voor sanitaire ruimtes.
Achtereenvolgens onderscheiden we de volgende handelingen:
- grondig reinigen en ontvetten van de vloer en het plint;
- aanbrengen van de schraplaag/hechtprimer (voor tegels wordt gebruikt gemaakt van een
uitstekend hechtende tegelprimer);
- bij nieuwbouw of in het geval van nieuwe wandtegels in bestaande ruimtes kan met een
mortel een holle hoekplint worden gecreëerd, ca 6 cm hoog, aansluitend op de nieuwe
wandtegels;
- aanbrengen van een gemiddeld 2 mm dikke epoxy gietvloer. Bij een tegelvloer worden de
voegen genivelleerd, waardoor een glad en strak vloeroppervlak ontstaat, zonder naden
en kieren;
- afcoaten van de vloer en het plint met een oplosmiddelvrije coating, in een RAL kleur.
Deze laag kan spaarzaam worden ingestrooid met PVA vlokken voor het gewenste kleuren decoratieve effect.
- tenslotte aflakken met een zeer slijtvaste transparante poyurethaan coating.
Referenties
Soldicoat kunststofvloeren zijn inmiddels toegepast in tal van scholen, bedrijven en instellingen.
Wij informeren u graag over referenties bij u in de buurt.

Postbus 2035 • 7420 AA DEVENTER • Telefoon 0570 623 543
Fax 0570 623 520 • E-mail info@soldicoat.nl • Internet www.soldicoat.nl

