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VLOERVOEgsystEmEn
sika® FloorJoint 
InnOVAtIEVE gERUIsLOZE tRILLIngsVRIJE VOEgPAnELEn

gLObAAL, mAAR LOkAAL PARtnERschAP

Sika BELGiUM nv
Venecoweg 37
9810 nazareth 
belgië

Contact
tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be
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Op sika producten is de meest recente versie van onze algemene
leverings- en verkoopsvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg
altijd eerst het meest recente technische informatieblad voordat u
een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen
geen rechten worden ontkend.

sika nv maakt deel uit van sika Ag, gevestigd te baar, Zwitserland. sika is een internationaal bedrijf dat chemische bouwmaterialen levert voor bouw 
en industrie zoals voor windmolens, façades, auto-industrie, assemblage van bussen, trucks en railvoertuigen. sika is leider in de ontwikkeling van 
oplossingen voor verlijming, afdichting, waterdichting, demping en structurele versterking. het productengamma van sika omvat hoogwaardige 
betonhulpstoffen, speciale mortels, lijmen, afdichtingsmiddelen, demping, structurele versterking, gietvloeren, daken en waterdichtingssystemen. 
Een wereldwijde lokale aanwezigheid in 84 landen en meer dan 16.000 werknemers verbinden klanten rechtstreeks met sika en verzekeren op die 
manier het succes van alle partijen.
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sika® FloorJoint

VEREiSTEN
Vloervoegen in parkeergarages zijn een grote uitdaging, zowel 
bij nieuwbouwconstructies als bij de renovatie van bestaande 
gebouwen. naast de waterdichtheid gaat het uitzicht in moderne 
gebouwen een steeds belangrijkere rol spelen. bij traditionele 
metalen oplossingen zijn de overgangen duidelijk zichtbaar 
wanneer een complexe voeglijn aanwezig is of wanneer ruison-
derdrukking wordt vereist. Vooral hier komen de sterke punten 
van het sika® FloorJoint PD voegpaneel tot uiting. het prefab 
paneel in koolstofvezelversterkt polymeerbeton sluit naadloos 
en onzichtbaar aan op de aangrenzende harsbekledingen.
 
VOORDELEN

 ́ geen lawaai en geen trillingen bij blootstelling aan verkeer
 ́ Zo goed als onzichtbaar, kan worden bekleed met tal van 

sikafloor® bekledingssystemen 
 ́ Absoluut corrosievrij
 ́ Waterdicht dankzij het aparte afdichtingsmembraan onder 

het paneel
 ́ Eenvoudige installatie en eenvoudige reparatie
 ́ Eenvoudige oplossing voor het verbinden van horizontale en 

verticale bouwelementen

GEBRUikSTOEPaSSiNGEN
geschikt voor gebruik in nieuwe en gerenoveerde parkeergarages 
 
TOEPaSSiNG 
De panelen kunnen worden gesneden voor het uitvoeren van 
complex vormgegeven voegen. Door de vlakke componenten 
volstaat een minimale snijdiepte in een betonnen ondergrond. 
Dit garandeert een korte installatietijd. Wanneer waterdicht-
heid is vereist wordt een apart afdichtingsmembraan (sikadur 
combiflex® sg system) onder het profiel geïnstalleerd dat  
perfect compatibel is met het sika FloorJoint-systeem. het 
resultaat is een waterdicht en ultraplat profielsysteem dat 
muisstil is bij blootstelling aan verkeer

EEn AAntREkkELIJkE En sUbtIELE OPLOssIng In PARkEERgARAgEs mEt 
VERschILLEnDE VERDIEPIngEn sika® FloorJoint PD

U kENT hET ONGETwijfELD, DaT ROMMELENDE GELUiD EN SChOkkENDE GEVOEL op voegen  
in parkeergarages en grootwarenhuizen. Dit is alles allesbehalve comfortabel en bovendien irriterend 
voor uw oren en lichaam, maar tot nu toe was er geen geschikte oplossing. Zelfs ziekenhuispatiënten 
ontsnapten er niet aan.

sika biedt nu de perfecte oplossing met zijn ultradunne en bijna onzichtbaar voegprofielen. De profielen 
worden op dezelfde hoogte als de vloer geïnstalleerd, zodat er geen niveauverschillen meer zijn. nog een 
voordeel van dit nieuwe systeem is minder schade aan voertuigen, waardoor ook de kosten van reserve-
onderdelen voor trucks aanzienlijk afnemen. Een echte toegevoegde waarde in elk opzicht.

gERUIsLOOs En ZOnDER tRILLIngEn RIJDEn: OnZE 
InnOVAtIEVE VOEgPAnELEn sLUItEn nAADLOOs 
AAn OP hEt VLOEROPPERVLAk, ZODAt ER gEEn 
ZIchtbAAR VERschIL Is mEt DE nORmALE  
VLOERbEDEkkIng VAn DE PARkIng.

VEREiSTEN
Vloervoegen in industriële gebieden die zijn voorzien van  
conventionele stalen profielen worden door vorkheftrucks 
blootgesteld aan hoge belastingen. Als de profielen niet mooi 
vlak zijn, kan dat leiden tot lawaai, trillingen en beschadiging 
van wiellagers. De vorkheftruck lijdt hieronder, waardoor de on-
derdelen sneller verslijten. het sika® FloorJoint s-voegsysteem 
is de perfecte oplossing. het geprefabriceerde profiel in kool-
stofvezelversterkt polymeerbeton kan met een minimum aan 
inspanning worden geïnstalleerd. het resultaat is een geruis-
loze en trillingsvrije ervaring voor alle heftruckbestuurders.
 
VOORDELEN

 ́ Onderhoud en reparatie kunnen tijdens het weekend worden 
uitgevoerd

 ́ geen trillingen bij blootstelling aan verkeer
 ́ Aanzienlijk minder slijtage aan onderdelen zoals wiellagers, 

enz. van vorkheftrucks
 ́ slijpbaar en dus ultraplat
 ́ hoge chemische weerstand
 ́ Eenvoudige installatie en eenvoudige reparatie
 ́ Eenvoudige oplossing voor het verbinden van horizontale en 

verticale bouwelementen

GEBRUikSTOEPaSSiNGEN
geschikt voor gebruik in nieuwbouwconstructies en voor het 
renoveren van alle gebouwen met nood aan een berijdbare vloer 
met voegen.

TOEPaSSiNG
sika® FloorJoint s is dankzij de gemakkelijke en soepele instal-
latie niet alleen geschikt voor nieuwe gebouwen, maar ook voor 
de renovatie van defecte voegpanelen. De installatie vraagt 
zeer weinig tijd omdat de panelen met snelhechtende hars-
systemen aan de betonnen ondergrond worden bevestigd. Zo 
wordt de dagelijkse werking zo min mogelijk gehinderd en  
nemen de kosten af. Door slijpen wordt een glad vlak verkregen 
en worden schokken en lawaai vermeden. creëer in een hand-
omdraai onzichtbare en geruisloze vloervoegen in magazijnen 
en montagehallen, werkplaatsen, ziekenhuizen en winkels .

gERUIsLOOs VERkEER mEt EEn mInImUm AAn tRILLIngEn sika® FloorJoint s 

gEVOELIgE gOEDEREn kUnnEn snEL En  
gEmAkkELIJk WORDEn VERPLAAtst. bEschADIgDE 
gOEDEREn ZIJn VOORgOED VERLEDEn tIJD.  
gERUIsLOOs En ZOnDER schOkkEn mEt EEn  
hEFtRUck RIJDEn Is VOORtAAn mOgELIJk.

Innovatief voegpaneel – trillingsvrij, geruisloos en snel geïnstalleerd.


