Van waardevol naar waardevast
Effectieve bescherming voor industriële vloeren

Een solide basis
De draagkracht, de weerbaarheid en de veelzijdigheid van een industriële vloer zijn waarschijnlijk geen onderwerpen waar u
dagelijks over nadenkt. Bij Disbon doen we dat wel. Het resultaat van dat denkwerk is een productassortiment dat een oplossing biedt voor elke industriële vloer. Of u nu een coating zoekt met stofbindende eigenschappen, een afwerking die bestand
is tegen extreme belasting of een antistatische vloer, bij Disbon vindt u het perfecte product. Disbon zorgt voor professionele
bescherming, al sinds 1957.
De beschermingssystemen van Disbon voor betonnen elementen, zoals industriële vloeren, balkons en galerijen, zijn perfect op
elkaar afgestemd. Ze garanderen dat bouwdelen en gebouwen functioneel zijn en blijven.
Bij omvangrijke projecten liggen succes en problemen vaak dicht bij elkaar. Door de juiste producten te kiezen en die producten
vakkundig toe te passen, maakt u het verschil. De inbreng van ervaren mensen die weten waarover ze praten is daarom essentieel. Deskundig advies en betrokken begeleiding zijn bij Disbon altijd onderdeel van de oplossing.
Deze brochure laat een aantal standaardsystemen zien, gebaseerd op een onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond. De
systemen die in de brochure aan de orde komen zijn richtlijnen. De daadwerkelijke toepassing is afhankelijk van eisen en wensen, conditie van de ondergrond en de situatie van de delen die u wilt (laten) behandelen. Een vakbekwame projectadviseur
kan u met behulp van Disbon-producten ook een maatwerkadvies geven dat in alle opzichten aansluit op uw omstandigheden
en uw specieke wensen.

De vloercoatings van Disbon
vormen een uitstekende combinatie
met alle verfsystemen van Caparol.
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Aan industriële vloeren stelt u hoge eisen. En terecht.
Een industriële vloer heeft voortdurend te maken met een aanzienlijke mechanische belasting. Bovendien wordt in veel moderne productieprocessen gebruik gemaakt van chemicaliën en moet u rekening houden met de veiligheid van werknemers en
met milieueisen. In de levensmiddelenindustrie komen daar nog aanvullende verplichtingen en restricties bij. Aan de afwerking
van een industriële vloer stelt u dus uiteenlopende eisen. De vloer moet veilig zijn, maar ook functioneel. Duurzaam, maar ook
onderhoudsvriendelijk.

Bescherming
Een coating moet vóór alles de ondergrond beschermen. Tegen de gevolgen van
mechanische belasting, door voertuigen en zware apparatuur, maar ook tegen de impact
die bijvoorbeeld olie, brandstof, vetten, zuren en logen hebben op een industriële vloer.

Functionaliteit
Vallende, zware voorwerpen vormen de meest extreme belasting voor een vloer. Alleen
een elastische coating kan die impact weerstaan. Bij productiebedrijven krijgt een vloer
naast mechanische belasting vaak ook te maken met agressieve chemicaliën, die gebruikt
worden bij de productie of bij het reinigen van de vloer. In bepaalde situaties kan
bovendien een antistatische vloer vereist zijn.
Veiligheid
Productiemedewerkers moeten zich prettig en veilig voelen. Daar draagt een heldere,
overzichtelijke infrastructuur aan bij, maar lichte, schone wanden en plafonds doen dat
ook. Daarnaast zorgt een toplaag met een goede wrijvingsweerstand ervoor dat de
kans op glijpartijen een stuk kleiner wordt.

Efficiency
Een kostbaar vloercoatsysteem is niet voor elke vloer noodzakelijk. Afhankelijk van de
omstandigheden en de belasting kan een eenvoudig systeem uitstekend functioneren.
Een systeem dat op basis van een deskundig advies voldoet aan de kwaliteitseisen én
met verstand van zaken wordt aangebracht, levert op de lange termijn altijd voordeel op.

Over de systemen in deze brochure:
Zie voor producteigenschappen, verwerking en toepassing de meest recente informatiebladen op onze website. Als
grondlaag zijn afhankelijk van toepassing meerdere alternatieven mogelijk.
Op plaatsen waar ESD (Electrostatic Discharge – Electrostatische ontlading) noodzakelijk is, informeren wij u graag over de
mogelijkheden.
Coatings voorzien van afkorting E.MI (emissionsminimiert) zijn gegarandeerd vrij van alkylfenol en benzylalcohol. Een
Disbon E.MI systeem is vanwege zijn minimale emissie uitermate geschikt voor ruimten waarin levensmiddelen worden
verwerkt. Onze producten voorzien van het E.MI kenmerk worden jaarlijks gecontroleerd door de TÜV Nord Group. Indien
de producten aan de strenge eisen voldoen wordt het internationaal erkende TÜV certificaat verstrekt.
Disbon vloercoatings zijn getest op chemicaliënresistentie. Indien de coating met chemicaliën in aanraking kan komen,
raadpleeg dan vooraf in hoeverre de coating hier tegen bestand is.
De te behandelen ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil en andere stoffen welke de hechting van de aan te brengen
coatings negatief beïnvloeden.
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Basis opbouw en mechanische weerstand
van vloercoatings

Rolcoating
Gepigmenteerde epoxy- of
polyurethaanhars. In 1 tot 2 lagen
aanbrengen met een roller.
Mechanische weerstand: ++

Gietcoating
Gepigmenteerde zelf-nivellerende
epoxy- of polyurethaanhars.
Aanbrengen met een (getande)
spaan en ontluchten met een
prikroller.

aansluitend op de grondlaag
volgt de structuur van de
ondergrond
verschillende oppervlaktestructuren zijn mogelijk
glad oppervlak: 0,3 tot 0,6 mm
antislip: 0,4 tot 0,8 mm laagdikte

aanbrengen op een poriënvullende, afgezande grondlaag
egaliseert geringe niveauverschillen in een laagdikte van
1 tot 2 mm

Mechanische weerstand: +++

Gietmortel/gevulde gietcoating
Gepigmenteerde epoxy- of
polyurethaanhars met toevoeging
van kwartszand. Aanbrengen met
een (getande) spaan en ontluchten
met een prikroller.

aanbrengen op een poriënvullende, afgezande grondlaag
egaliseert grote niveauverschillen
basislaag voor een gladde of
antislip-rolcoating
2 tot 4 mm laagdikte

Mechanische weerstand: +++½

Instrooilaag
Vol afgezande gietmortel / gevulde
gietcoating, die aansluitend afgewerkt
wordt met een gietcoating (glad) of
een rolcoating (antislip).
Mechanische weerstand: ++++
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aanbrengen op een poriënvullende, afgezande grondlaag
egaliseert grote niveauverschillen
voordelig in verhouding tot de
laagdikte, antislip is mogelijk
4 tot 6 mm laagdikte

Mate van belasting van industriële vloeren
Iedere industriële vloer moet tegen een stootje kunnen. Maar niet iedere vloer krijgt hetzelfde stootje. Ook de keuze van het
coatingsysteem is afhankelijk van de manier waarop en de mate waarin de vloer belast wordt. Op de volgende pagina’s vindt
u verschillende omschrijvingen van de vloerbelasting en de vloercoatsystemen die daarbij horen.

LOOPVERKEER

RIJVERKEER

GOEDEREN

Lichte tot
matige belasting

Lage tot gemiddelde
frequentie

Luchtbanden, rubber wielen max. 2 t aslast

Verplaatsen
lichte goederen

Matige tot
zware belasting

Gemiddelde tot hoge
frequentie

Luchtbanden, rubber wielen max 5 t aslast
Luchtbanden, harde wielen max 0,6 t aslast

Neerzetten en verplaatsen
middelzware goederen

Hoge frequentie

Luchtbanden, rubber wielen > 5 t aslast
Luchtbanden, harde wielen > 0,6 t aslast

Neerzetten, gooien en
slepen zware goederen

Zware belasting
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Systemen voor vloeren met lichte tot matige belasting
Bij een lichte tot matige belasting kan een eenvoudig coatingsysteem al een goed resultaat opleveren. Uiteraard
is de uiteindelijke keuze ook afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. De onderstaande systemen zijn
AgBB goedgekeurd en watergedragen. Milieu- en gezondheidsinstanties hanteren de beoordeling van de AgBB
(Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) als norm voor het toepassen van bouwmaterialen
in gevoelige ruimten.

Kleurloze impregnering
(rolcoating)

Gladde afwerking
(rolcoating)

Mechanische belastbaarheid afhankelijk van ondergrond.

Met water te verdunnen twee componenten
epoxyharscoating met een zijdeglans uiterlijk.

Systeemeigenschappen

Systeemeigenschappen

Niet filmvormend
Dringt diep in de ondergrond
Verstevigt de ondergrond
Lage kosten

Systeemopbouw
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
(1 tot 2 lagen)

11
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Decontamineerbaar
Minimale emissie
Ook op wanden toepasbaar
Kan rechtstreeks op hardasfalt aangebracht worden
Past binnen HACCP risico-inventarisatie

Systeemopbouw
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
(voor sterk zuigende ondergronden)
Of: DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
(voor zwak zuigende ondergronden)
 	DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
		  	DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

2,3
2,3

Gladde afwerking carbonvezel versterkt
(rolcoating)

Systeemopbouw

Met water te verdunnen twee componenten
epoxyharscoating met een glanzend uiterlijk.

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel
		 DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

Systeemeigenschappen
Waterdampdiffusie open
Bestand tegen weekmakers/autobanden
Kan rechtstreeks op hardasfalt

1

2,3

4

Structuurlaag
(rolcoating)

Systeemopbouw

Met water te verdunnen twee componenten
epoxyharscoating, voorzien van een structuur preparaat
met een zijdeglanzend uiterlijk.

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
(voor sterk zuigende ondergronden)
Of: DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versieglung
(verdund met maximaal 10% water)
DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versieglung

Systeemeigenschappen
Vermindert uitglijden
Waterdampdiffusie open
Optisch egaliserend door gestructureerd
7
uiterlijk na droging

2,3

8

9,10,11

4

5

Antislip R10
(rolcoating)

Systeemopbouw

Met water te verdunnen twee componenten
epoxyharscoating, voorzien van antislippreparaat
met een zijdeglans uiterlijk.

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
		 DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
			met toegevoegd DisboADD 947 Glasperlen Fine

Systeemeigenschappen
Bestand tegen chemicaliën (zie technisch informatieblad)
Antislip R10
Kan rechtstreeks op hardasfalt
8

4

9,10,11

12,13,14

6

5
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Systemen voor vloeren met matige tot zware belasting
Industriële vloeren met matige tot zware belasting vragen om zwaardere vloercoatingsystemen. Door
toeslagstoffen als mengkwarts toe te voegen of systemen af te zanden kunnen we de basiseigenschappen
van een systeem beïnvloeden en verbeteren. Uitgebreide systeeminformatie vindt u in de meest recente
productinformatiebladen. Uiteraard creëren we op uw verzoek ook een oplossing op maat.

Gladde afwerking
(combinatie gietmortel/rolcoating)

Gestructureerde afwerking
(combinatie gietmortel/rolcoating)

Twee componenten watergedragen epoxyharscoating,
geschikt voor vloeren die zwaar belast worden.

Twee componenten watergedragen epoxyharscoating, geschikt voor vloeren die zwaar belast worden.

Systeemeigenschappen

Systeemeigenschappen

Met carbonvezel versterkte toplaag
Waterdampdiffusie open

Systeemopbouw
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
		(gemengd met 20%
		 DisboADD 942 Quarzsandmischung)
		 DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

6

8

Gestructureerde toplaag
Waterdampdiffusie open

Systeemopbouw
1 DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
		(gemengd met 20%
		 DisboADD 942 Quarzsandmischung)
		 DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versieglung
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Antislip afwerking
(rolcoating)

Gladde afwerking
(rolcoating)

Twee componenten epoxyharscoating. De afwerklaag
bevat een antislipmiddel van siliciumcarbide. Hierdoor
ontstaat een zwaar te belasten, zeer slijtvaste antislip
afwerking.

Twee componenten epoxyharscoating. Multifunctioneel systeem, bestand tegen matige tot zware belasting en chemicaliën (zie resistentielijst). Droging is variabel in te stellen.

Systeemeigenschappen

Systeemeigenschappen

Extreme slijtvastheid
Ingestelde antislipwaarde R10
Oplosmiddelarm

2,3
2,3

Hoge slijtvastheid
Decontamineerbaar
Oplosmiddelarm

Systeemopbouw

Systeemopbouw

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
DisboXID 464 2K-EPBeschichtung
		 DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
44
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung
		 DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung

88

12,13
12,13,1

9,10,11
9,10,11
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Systemen voor vloeren met matige tot zware belasting (vervolg)

Gladde afwerking E.MI*
(rolcoating)

Gladde afwerking chemisch belastbaar
(rolcoating)

Twee componenten epoxyharscoating. Uitstekend geschikt
voor toepassing in gevoelige ruimten in de voedingsmiddelenindustrie en zorgsector.

Twee componenten epoxyharscoating. Zeer goed bestand
tegen diverse chemicaliën. Langdurig met water te belasten
toplaag.

Systeemeigenschappen

Systeemeigenschappen

Minimale emissie
Benzylalcohol- en alkylfenolvrij
Hoge slijtvastheid
Past binnen HACCP risico-inventarisatie

2,3

Ook op wanden toepasbaar
Chemisch zwaar belastbaar (zie resistentielijst)

Systeemopbouw

Systeemopbouw

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
		 DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
5
4 DisboXID
476 2K-EP-Beschichtung
		 DisboXID 476 2K-EP-Beschichtung

4

9,10,11
8

9,10,11
12,13,14

10 *E.MI = Emissions Minimiert; minimale emissie, benzylalcohol- en alkylfenolvrij.

12,13,1

Disbon in de praktijk
Vloeren technische ruimten
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Systemen voor vloeren met zware belasting
Industriële vloeren die zwaar tot extreem zwaar worden belast, vragen niet alleen om extra toeslagstoffen als
mengkwarts, maar ook om een hogere laagdikte. Een geschikte gietcoating is daarvoor geschikt, al dan niet
afgewerkt met een specialistische rolcoating als afwerklaag. Uitgebreide systeeminformatie vindt u op de meest
recente productinformatiebladen. Uiteraard creëren we op uw verzoek ook een oplossing op maat.

Gladde afwerking E.MI*
(gietcoating)

Gladde afwerking
(gietcoating, scheuroverbruggend)

Twee componenten epoxyharscoating. Uitstekend geschikt
voor toepassing in gevoelige ruimten in de voedingsmiddelenindustrie en zorgsector.

Scheuroverbruggende twee componenten polyurethaanhars afwerking. De toplaag is uitstekend bestand tegen
stootbelasting.

Systeemeigenschappen

Systeemeigenschappen

Minimale emissie
Benzylalcohol-en alkylfenolvrij
Extreem hoge drukvastheid
Hoge slijtvastheid
Past binnen HACCP risico-inventarisatie

Systeemopbouw

4

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium

5

9,10,11
12,13,14

Taai-elastische afwerking
Toplaag is decontamineerbaar
Kan rechtstreeks op hardasfalt aangebracht worden

Systeemopbouw
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
6 374 2K-PU-Beschichtung
5DisboPUR

12,13,1415

12 *E.MI = Emissions Minimiert; minimale emissie, benzylalcohol- en alkylfenolvrij.
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Gladde afwerking
(gietcoating)

Gladde afwerking
(combinatie rol- en gietcoating)

Twee componenten epoxyharscoating. Multifunctioneel
systeem, bestand tegen zware belasting en chemicaliën
(zie resistentielijst). Droging is variabel in te stellen.

Beschermende toplaag, geschikt als afwerking in extreme
situaties.

Systeemeigenschappen

Systeemeigenschappen

Hoge slijtvastheid
Decontamineerbaar
Oplosmiddelarm

Systeemopbouw
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung

55

12,13,14
12,13,14

Mechanisch en chemisch zwaar belastbaar
(zie resistentielijst)
Langdurig met water te belasten
Oplosmiddelarm

Systeemopbouw
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
66 464 2K-EP-Beschichtung
DisboXID
		(gietcoating)
		 DisboXID 476 2K-EP-Beschichtung

15
15
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Andere oplossingen van Disbon
Balkons en galerijen
De elementen die aan de buitenkant van een gebouw zichtbaar zijn en gebruikt worden, zoals balkons en galerijen, zijn
niet alleen gezichtsbepalend, ze zijn ook van belang voor het
behoud van de waarde van uw vastgoed. Ze moeten veilig
zijn, maar ook mooi. Bestand tegen weersinvloeden, maar
ook onderhoudsvriendelijk. Disbon heeft voor balkons en galerijen niet ‘een’ vloercoating, maar een totaalconcept voor
vloeren, wanden en plafonds.

Openbare ruimten
De afwerking van een gebouw draagt bij aan een prettig en
veilig gevoel. De uitstraling is bepalend voor de sfeer en de
kwaliteit. In crèches, scholen, kantoren en ziekenhuizen moet
de vloer voldoen aan uiteenlopende eisen en daarnaast zorgen voor een kwalitatieve basis. Met Disbon vindt u gegarandeerd een vloercoating die geen schadelijke stoffen afgeeft,
terwijl u bovendien op basis van een deskundig advies de juiste kleur kiest.

Parkeergarages
De vloer van een parkeergarage heeft het zwaar te verduren.
En niet alleen door de mechanische belasting van auto’s en
motoren. Ook motorolie, brandstof en strooizout werken dagelijks in op de vloer. Net als voor andere omgevingen heeft
Disbon voor parkeergarages niet ‘een’ vloercoating, maar een
totaalconcept voor vloeren, wanden en plafonds. Met voordelen die je kunt zien, voelen en uitrekenen.

Reparaties en dekvloeren
Betonnen vloeren en andere constructies worden zwaar belast. Op termijn zijn slijtage en schade onvermijdelijk. Met
Disbon pakt u zowel het onderhoud als het voorbehandelen
grondig aan. Dankzij een breed pakket reparatie- en egalisatiemiddelen realiseert u een langere onderhoudscyclus.

14

Buildings perform better with DAW
U verwacht nogal wat van uw gebouw. Of het nu een woning is of een
kantoorgebouw, een winkelpand of een fabriek, uw gebouw is een
waardevol bezit. En uiteraard ziet u graag dat de waarde van uw gebouw
op peil blijft of zelfs stijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uw gebouw
prestaties leveren. Het moet duurzaam zijn, comfortabel en zuinig. En als
het éven kan, óók nog mooi.
Wilt u de totale performance van uw gebouw verbeteren, kunt u kiezen
voor één partner die op ieder gebied expertise én middelen van het
hoogste niveau in huis heeft. DAW beschikt over de ervaring én de
producten om uw gebouw beter te laten presteren. Geen deeloplossingen,
geen tijdelijke maatregelen, maar een geïntegreerde aanpak.
DAW is uw partner in Nederland bij wie u álles vindt dat uw gebouw nodig
heeft voor topprestaties:
- effectieve en langdurige bescherming
- reductie van het energieverbruik
- een upgrade van de uitstraling
Dit is het moment om gebouwen beter te maken.
Samen met DAW.

Van waardevol naar waardevast
Effectieve bescherming voor industriële vloeren

Disbon en Caparol zijn merken van:
DAW NEDERLAND B.V.
Tel. +31 (0)33 247 50 00
www.dawnederland.nl
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