Globaal, maar lokaal partnerschap

VLOERvoegsystemen
Sika® FloorJoint

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.

INNOVATIEVE GERUISLOZE TRILLINGSVRIJE VOEGPANELEN

meer INFO
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.
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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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Sika® FloorJoint
Innovatief voegpaneel – trillingsvrij, geruisloos en snel geïnstalleerd.

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 reserveonderdelen voor trucks aanzienlijk afnemen. Een echte toegevoegde waarde in elk opzicht.

EEN AANTREKKELIJKE EN SUBTIELE OPLOSSING IN PARKEERGARAGES MET
VERSCHILLENDE VERDIEPINGEN Sika® FloorJoint PD

GERUISLOOS VERKEER MET EEN MINIMUM AAN TRILLINGEN Sika® FloorJoint S

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.

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.

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 ruisonderdrukking 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.

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 onderdelen sneller verslijten. Het Sika® FloorJoint S-voegsysteem
is de perfecte oplossing. Het geprefabriceerde profiel in koolstofvezelversterkt polymeerbeton kan met een minimum aan
inspanning worden geïnstalleerd. Het resultaat is een geruisloze en trillingsvrije ervaring voor alle heftruckbestuurders.

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

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 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 waterdichtheid 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

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 installatie 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 harssystemen 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 handomdraai onzichtbare en geruisloze vloervoegen in magazijnen
en montagehallen, werkplaatsen, ziekenhuizen en winkels .

