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MOGELIJK- 
HEDEN VAN 
EN EISEN AAN 
WERKPLAATS- 
VLOEREN

De vloer als 
visitekaartje

Bij werkplaatsinrichting 
denk je aan equipment en 
gereedschap. Maar de vloer 
is minstens zo belangrijk. Een 
mooie en goede vloer zorgt 
niet alleen voor een prettige 
werkomgeving, maar geeft 
de werkplaats ook de juiste 
uitstraling én beschermt het 
milieu. De mogelijkheden zijn 
divers, de wettelijke eisen 
ook. AMT zocht het tot op de 
bodem uit.

DOOR HUGO CLAVER / FOTO’S HUGO CLAVER, LEVERANCIERS

Om te beginnen: een vloeistofdichte vloer is niet verplicht. 
Althans, niet in de werkplaats. Beschik je over een wasplaats 
bij het autobedrijf, dan moet die wel voorzien zijn van een 
vloeistofdichte vloer. In de werkplaats volstaat wettelijk 
gezien een zogeheten vloeistofkerende vloer. Een uitge-
breide toelichting lees je op pagina 66 in: ‘De vloer wettelijk 
bekeken’. Uiteraard strekt het tot aanbeveling om, wanneer 
je eenmaal investeert in een nieuwe vloer, meteen te kiezen 
voor een vloeistofdichte vloer, zoals tal van leveranciers 
aanbieden. Een van hen is Ommer Bedrijfsvloeren in Lut-
tenberg, bij wie we een nieuwe trend op het gebied van 
vloeistofdichte werkplaatsvloeren bekijken: de tegelvloer 
van gerecycled pvc, oftewel de vloeistofdichte antislip Stic-
vloer.
Nou ja, nieuwe trend: “Het product bestaat al dik twintig 
jaar, eigenlijk is het ongelooflijk dat zoveel garagebedrijven 
het nog steeds niet kennen”, zeggen Wilhelm en Marinka 
Kortstee, sinds 2010 eigenaren van Ommer Bedrijfsvloeren. 
Onbekend maakt onbemind? “Ja, je ziet namelijk nauwelijks 
dat de tegels van gerecycled pvc zijn gemaakt. Het lijkt een 
gewone tegelvloer.”

Op alle ondergronden
Ommer Bedrijfsvloeren levert en legt een tegel die gemaakt 
is van gerecycled pvc. Die kan op alle ondergronden gelegd 

worden: een betonvloer, een bestaande tegelvloer of een 
vloercoating. De tegels zijn 1 cm dik en bestand tegen olie 
en agressieve stoffen zoals remvloeistof, loog, zuren en 
noem maar op. De tegels, met een formaat van 49 x 49 cm, 
overlappen elkaar deels. Ze worden niet alleen gelijmd op 
de ondervloer, maar ook met elkaar voor een rotsvast ver-
band. Daarna worden de naden, of voegen, eruit gefreesd. 
Die worden vervolgens opgevuld met een lasveter, die 
onder een temperatuur van 800°C in de voeg wordt gesmol-
ten, waarna hij wordt afgevlakt. De tegels zijn er in zwart, 
antraciet, blauw, bruin en rood. De lasveters in rood, blauw, 
geel, groen, lichtgrijs, antraciet en zwart. Ook kun je zaken 
als je bedrijfslogo in de tegels laten aanbrengen.

Voordelen
Het resultaat is een vloeistofdichte vloer, die oogt als een re-
guliere (industrie)tegelvloer, minder kost maar praktischer is 
in gebruik. De voordelen? “Het leggen gaat snel. In nieuwe 
bedrijfshallen halen we wel 200 m2 per dag, werkplaatsen 
zijn iets bewerkelijker. Zodra de tegel ligt, kun je erop lopen. 
Er kan dus direct weer gewerkt worden. Door de manier 
waarop de vloer verlijmd wordt en door het lassen van de 
voegen is hij gegarandeerd vloeistofdicht, hij is makkelijk 
schoon te houden en duurzaam. We hebben klanten die al 
25 jaar zo’n vloer hebben en bij wie hij er nog keurig uitziet. 
En mocht je een beschadiging hebben, is het een tegel eruit 
snijden en een nieuwe leggen. Hetzelfde geldt wanneer je 
de werkplaats herinricht. Verplaats of vernieuw je een brug, 
dan kost het je met een beetje geluk maar een tegel per 
brugpoot.”

Zelf leggen?
Een antislip Stic-vloer kost circa € 60,- per m2, afhankelijk 
van de oppervlakte, de indeling van de ruimte en het meer-
werk. Dit is een richtprijs, offertes worden altijd op maat 
gemaakt. Zelf leggen is geen optie bij deze vloer. Hoewel 
Ommer voor € 35,- per m2 wel de Clipper zelflegtegel levert. 
Maar die is niet geschikt als vloeistofdichte vloer, wel voor 
showrooms. “Het leggen van een vloeistofdichte vloer is een 
specialistisch karwei. De voorbereiding en de ondergrond 
moeten goed zijn. Soms moet je een vloer opruwen, egali-
seren of een vochtscherm aanleggen. En het verlijmen en 
lassen moet goed gebeuren. Daarom komen we altijd eerst 
in de werkplaats kijken. Pas dan kunnen we een gedegen 
advies geven. Kabels voor de remmenbank kun je bijvoor-
beeld mooi onder de vloer leggen. We proberen met de 
garagist mee te denken, zijn werk makkelijker en veiliger te 
maken. Na het leggen kan een keuring uitgevoerd worden 

De pvc-tegels van Ommer Bedrijfsvloeren worden met de vloer en met elkaar verlijmd. De voeg 
wordt erin gelast. Tal van kleurencombinaties zijn mogelijk.

‘HEB JE EEN 
BESCHADIGING, 
DAN IS HET EEN 
KWESTIE VAN 
EEN TEGEL ERUIT 
SNIJDEN EN EEN 
NIEUWE LEGGEN’

ONDERNEMEN

AMT | 2014 www.amt.nl1



Autobedrijf Van der Linde koos voor 
een donkergrijze pvc-tegel, speels 
afgewisseld met hier en daar een 
lichtgrijze tegel en afgewerkt met 
een lichtgrijze lasnaad.
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Een fraaie werkplaatsvloer van 
goede kwaliteit zorgt voor een pret-
tige werkomgeving en een profes-
sionele uitstraling.

‘ALLEEN EEN 
BEVOEGD 
INSPECTIEBEDRIJF 
BEPAALT OF 
EEN VLOER 
VLOEISTOFDICHT IS 
OF NIET’

door ContrAll. Daarmee heeft de garagist een keuringsrap-
port in handen van een erkende instantie. Of je gecontro-
leerd wordt door de gemeente, lijkt een beetje af te hangen 
van je regio, maar met onze vloer zit je altijd goed.”

Arturo Unique Flooring
Behalve pvc-vloeren zijn er meer mogelijkheden voor de 
werkplaats. Coatings bijvoorbeeld. Voor garages en werk-

plaatsen levert Arturo Unique Flooring twee vloersystemen: 
Arturo EP2500 Gietvloer en Arturo EP3900 Vloercoating. 
Beide zijn geschikt voor garages en werkplaatsen. Ze zijn 
naadloos, vloeistofdicht, bestand tegen chemicaliën en 
leverbaar in anti-slip uitvoering. De gietvloer heeft een 
laagdikte tussen 2-4 mm, de vloercoating is minder dan 
1 mm (200-300 μm voor 2 lagen). De gietvloer is geschikt 
voor middelzware tot zware belasting, de vloercoating is 

Ervaringen met vloeistofdichte pvc-vloer
Van der Linde Auto’s in Balkbrug beschikt nu zes 
jaar over een vloeistofdichte Stic-vloer van Ommer 
Bedrijfsvloeren. Het leggen van 300 m2 pvc-
tegels nam enkele dagen in beslag en kostte circa 
€ 16.000,-. Na zes jaar is eigenaar Johan Scheppink 
nog steeds tevreden met de vloer. “Hij wordt niet 
glad en als je een stuk gereedschap laat vallen, 
heb je geen beschadiging. Het loopt prettig en de 
vloer is geluiddempend. De gereedschapskarren 
rollen makkelijk. Ook is het goed schoon te hou-
den. Bij een beton- of cementvloer moet je heel 
scherp zijn op vervuiling en alles direct schoon-
maken. Bij deze vloer volstaat één keer per week 
reinigen met de schrobmachine. Bij calamiteiten, 
zoals gemorste olie, ruimen we het direct op. Je 
merkt ook dat de monteurs er goed op letten en 
de vloer netjes schoon houden.”
Na verloop van tijd treedt wel wat slijtage op, 
merkte Scheppink: “De zwarte tegels worden wat 

fletser, en de lichtgrijze tegels iets grauwer. Maar 
klanten merken nog steeds regelmatig op dat ze de 
vloer zo mooi vinden.” Een puntje van kritiek heeft 
Scheppink ook: “Aanvankelijk werden de pvc-tegels 
alleen met de vloer verlijmd, en niet met elkaar. 
Bij de roldeuren, waar het zonlicht binnen komt, 
ontstonden luchtblaren onder de vloer, door de 
warmte. Maar dat heeft Ommer keurig verholpen, 
en tegenwoordig worden de tegels zodanig met 
elkaar verlijmd dat dat niet meer voorkomt.”
Scheppink heeft recent nieuwe bruggen laten plaat-
sen. “Dan is het een kwestie van een paar tegels 
eruit snijden, bruggen plaatsen en nieuwe tegels 
leggen waar de oude bruggen hebben gestaan. Je 
ziet nu echt niet meer waar die bruggen stonden. 
Hetzelfde geldt voor de remmenbank. We hebben 
sleuven in de ondervloer gefreesd voor de kabels, 
nieuwe pvc-tegels eroverheen gelegd en dichtge-
last. Je ziet er niets van.”

ONDERNEMEN
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De epoxyvloeren van Eurofloor kunnen na voorbehandeling op een voch-
tige, vervuilde ondergrond aangebracht worden.

voor een lichte tot middelzware belasting. De prijs is afhan-
kelijk van de oppervlakte van de ruimte, de laagdikte, de 
bestaande ondergrond en de gekozen systeemopbouw en 
varieert van € 7,50 tot € 40,- per m2.

Eurofloor
Epoxyvloeren worden geleverd door Eurofloor, distributeur 
van de producten van de firma KLB. De vloeren zijn sterk, 
naadloos, in diverse kleuren te leveren en onderhoudsvrien-
delijk. Ook zijn ze voegloos, kunnen ze tegen chemische 
stoffen, zijn ze voorzien van een anti-sliplaag en waterdicht. 

De kosten hangen af van oppervlakte en ondergrond. Euro-
floor benadrukt dat het maatwerk levert.

Frederiks Vloeren
Frederiks Vloeren levert uitsluitend pvc-vloeren. Deze 
tegelvloeren zijn een centimeter dik, de tegels hebben 
een formaat van 50 bij 50 cm. Kenmerken: zuurbestendig, 
warmte-isolerend, geluiddempend, slijtvast en anti-slip, 
ook in natte toestand. Doordat de vloer na leggen direct 
belastbaar is, kan er doorgewerkt worden. De kosten zijn 
afhankelijk van diverse factoren: “Natte of droge ruimte; 

De gietvloeren van Arturo zijn oplosmiddelvrij en het zijn tweecomponen-
tenproducten. Ze zijn gemaakt op basis van epoxyhars.

De vloer wettelijk bekeken
Aan welke eisen moet een werkplaatsvloer voldoen? 
En welke verantwoordelijkheid heeft de garagist als 
het aankomt op inspectie van een vloeistofdichte 
vloer? We vragen het ing. Joop Groenveld, technisch 
secretaris van het Nederlands Informatiecentrum 
Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV). “In het 
Activiteitenbesluit is wettelijk vastgelegd dat een 
werkplaats een vloeistofkerende vloer moet hebben, 
een vloeistofdichte vloer is niet verplicht. Die is wel 
wenselijk, maar Bovag heeft zich daartegen verzet, 
omdat het voor veel autobedrijven een fikse investe-
ring zou betekenen. Ook een schadebedrijf mag een 
vloeistofkerende vloer hebben. Een wasplaats moet 
wel over een vloeistofdichte vloer beschikken.”
De eigenschappen spreken voor zich: “Een vloei-
stofdichte vloer laat onder geen omstandigheid 
gemorste vloeistof door tot de bodem, bij een 
vloeistofkerende vloer dient de technicus eventuele 
vervuiling direct op te ruimen, voordat de vloeistof 
de kans krijgt via de vloer of via een kier of naad 
door te dringen tot de bodem.” Maar hoe controleer 
je dat? “Dat is altijd achteraf. Een bevoegde instan-
tie, de gemeente in dit geval, kan tijdens een hand-
havingsproces constateren dat de vloer vervuild 
is. Een controleur met kennis van zaken ziet of de 
regels worden nageleefd. Geeft dat aanleiding tot 

een bodemonderzoek, dan ben je als ondernemer 
aansprakelijk voor alle kosten, inclusief die van een 
eventuele bodemsanering. Je bent als ondernemer 
wettelijk verplicht de bodem onder je bedrijf te 
saneren, als deze vervuild is. Hoe vaak er gecontro-
leerd wordt, hangt af van de gemeente waarin je je 
bevindt; is het daar een speerpunt of niet. Maar ik 
kan stellig zeggen: elke ondernemer komt een keer 
aan de beurt. Daarom adviseren wij om een vloei-
stofdichte vloer te installeren.”
Een gevlinderde betonvloer geldt niet per se als 
vloeistofdicht. Groenveld: “Gevlinderd of niet speelt 
geen rol. Het gaat om de mate van vloeistofkering, 
of er naden zijn of niet, de afwerking dus. En alleen 
een bevoegd inspectiebedrijf bepaalt of een vloer 
vloeistofdicht is.” Een vloeistofdichte vloer moet 
wettelijk elke zes jaar een aan inspectie onderwor-
pen worden. Let op: de ondernemer is hier zelf ver-
antwoordelijk voor! Groenveld: “Voor het bevoegd 
gezag, de gemeente, telt alleen het inspectierap-
port van een erkend inspectiebedrijf. Dit moet je als 
garagist kunnen overleggen. Wij, de Bovag en de 
Focwa besteden hier veel aandacht aan en informe-
ren garagebedrijven hier uitgebreid over. Maar het 
autobedrijf, dat nergens bij aangesloten is, moet 
zelf op zoek naar die informatie.”

De pvc-vloeren van Frederiks 
Vloeren kunnen desgewenst in 
gedeeltes worden gelegd, zodat de 
werkplaats in bedrijf kan blijven.

De Hiltra-koppelvloer-opvangbak-
ken zijn vloeistofdicht. Het draagver-
mogen van de roosters bedraagt tot 
6500 kg/m2, de wieldruk tot 600 kg.
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Aluminium strips voorkomen dat de 
tegel beschadigt door de oprijlaan 
van de brug.

Sloot Autotechniek verving de oude 
coating door een nieuwe industrie-
tegel.

NVT Benelux levert een pvc-vloer, met brandklasse B1 
(brandvertragend), vloeistofdicht (VVV) en geschikt 
voor vloerverwarming.
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inrichting; bereikbaarheid; oppervlakte, enzovoort.” Een 
richtprijs kan telefonisch gegeven worden.

Hiltra
Hiltra levert een vloeistofdicht koppelvloersysteem: “Een 
Duits product met DIBt- en TÜV-markering”, aldus Nico 
Brouwer van Hiltra. Zowel de vloerelementen als de bijbeho-
rende koppelprofielen en oprijplaten zijn (volbad) verzinkt. 
De elementen zijn te allen tijde verplaatsbaar, eenvoudig 
zelf te (ver)plaatsen en te monteren, een handleiding wordt 
meegeleverd. Het systeem is volgens Hiltra geschikt voor 
kleine en grote oppervlakten. De kosten zijn afhankelijk 
van de grootte en gebruikte profielen en oprijplaten, maar 
bedragen circa € 200,- per m2 voor kleinere vloeren.

NVT Benelux
De bodembeschermende pvc-vloer van NVT Benelux 
voldoet aan alle eisen voor een Verklaring Vloeistofdichte 
Voorzieningen (VVV). De vloeistofdichte werkplaatsvloeren 
van deze leverancier hebben een hoge Rutchwaarde R10 / 
R1, zijn chemisch bestendig, zwaar belastbaar en hygiënisch. 
“Een duurzame, representatieve vloer, die stroef is in natte 
staat en eenvoudig te reinigen is”, aldus NVT Benelux. De 
vloer is gemaakt van gerecycled kabelmateriaal.
Doordat de vloer volledig aan de ondergrond verlijmd is, 
vangt hij zware belasting en in het bijzonder wringbelasting 
gemakkelijk op. De pvc-vloer heeft een verende eigenschap, 
dat voorkomt schade bij vallend gereedschap. De vloer heeft 
een dempend effect op de geluiden in de werkruimte. Daar-
naast werkt de vloer isolerend en is deze voetwarm. De vloer 
kan gefaseerd aangebracht worden zodat de werkplaats 
open kan blijven. Richtprijs: circa € 55,- p/m².

Rust-Oleum
Rust-Oleum Mathys maakt vloeistofdichte coatings. Ook 
levert het bedrijf reparatieproducten om gaten en scheuren 
te repareren. De belangrijkste producten voor werkplaatsen 
zijn epoxies en poly-urethanen, deze zijn bestand tegen olie 
en andere vloeistoffen en zijn slijtvast. De vloercoatings zijn 
sneldrogend en dus snel beloopbaar. Nieuwste ontwikkeling 
is de 9700 Coldmax Rapid, een oplosmiddelarme coating 

Hans Sloot kiest voor industrietegel

VAG-specialist Autotechniek Hans Sloot in Lochem 
heeft sinds januari een nieuwe werkplaatsvloer. Bij 
de inrichting koos eigenaar Hans Sloot er in 2009 
voor om de gevlinderde betonvloer te laten voor-
zien van een vloeistofdichte coating. Voor de twee 
hallen, met een totale oppervlakte van 240 m2, kostte 
dat € 2.500,-. “Na een jaar liet de harde toplaag 
steeds meer los door het regelmatig schrobben van 
de vloer. Door de korrel in de compound werd de 
vloer ruw, waardoor hij steeds moeilijker schoon te 
maken was en vuil werd”, vertelt Sloot. Ook lieten 
hier en daar stukken coating los. Sloot koos voor 
een nieuwe vloer van industrietegels. Die kostte zo’n 
€ 15.000,-.
De hard gebakken tegels zijn op de gevlinderde be-
tonvloer gelegd, ingebed in een dikke laag tegellijm 
zodat ze niet barsten. De brugbakken zijn meteen 
voorzien van een aluminium rand, dat oogt strak. 
Op de plek waar de oprijplaat van de brug de vloer 
raakt bij het laten zakken, is een aluminium strip 
geplaatst, zodat de tegels niet beschadigen.
Hans Sloot is tevreden over de tegelvloer: “Het zorgt 
voor een nette en strakke uitstraling en, dankzij de 
lichte kleur, voor voldoende licht in de werkplaats. 
De tegels zijn makkelijk schoon te houden. De 
met olie of andere vloeistoffen vervuilde plekken 
behandelen we voor met een ontvetter, daarna gaan 
we er met de schrobmachine overheen. Eerst alleen 
borstelen, pas daarna opzuigen. Dan kan het reini-
gingsmiddel goed zijn werk doen.”
Je zou denken dat zo’n tegelvloer glad wordt, maar 
het tegendeel is waar: “Ik heb de tegels voor het 
leggen getest door er water en olie op te gieten. 
Ze blijven ook dan meer grip geven dan de oude 
coatingvloer.”

ONDERNEMEN
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die niet verkleurt door UV-straling. “Voor garages met veel 
ramen of waar de deur vaak open staat, is dit een ideale 
oplossing”, aldus Rust-Oleum. Deze 9700 kan ook bij zeer 
lage temperaturen aangebracht worden en is na vier uur 
beloopbaar. Iedere kleur is mogelijk. De kosten variëren en 
zijn afhankelijk van toepassing en de ondergrond. Een laag 
9700 Coldmax Rapid heeft een adviesprijs van € 4,- per m².

Vekavloeren
Vekavloeren levert en installeert vloeistofdichte bedrijfs-
vloeren geproduceerd van gerecycled pvc-materiaal. Het 
Veka-vloersysteem is opgebouwd uit tegels van 500 x 500 
mm voorzien van een liplasverbinding en leverbaar in twee 
diktes: 6 en 10 mm. Deze tegels worden op de ondergrond 
verlijmd met een 2K-PU lijm en onderling vloeistofdicht 
afgewerkt met een koudlas en in de liplas een thermische 
las aan de bovenzijde van de tegel. Er kunnen plinten en 
opstanden in de vloer verwerkt worden. De vloer kan om 
bestaande bruggen en vloerputten heen geleid worden.
Tevens levert Vekavloeren het Clipsysteem. Deze tegels kun 
je zelf leggen op bestaande vloeren. Veka adviseert deze 
vloer voornamelijk als een vloer ‘verhuisbaar’ moet zijn, 
maar er toch behoefte is aan een robuuste anti-slip vloer 
die eenvoudig te reinigen is. De kosten hangen af van de 
oppervlakte, ondervloer en afwerking.

Vloertechniek Hoogeveen
Vloertechniek Hoogeveen levert epoxy diklaagcoatings en 
epoxy gietvloeren. Deze afwerkingen zijn vloeistofdicht, 
eventueel anti-slip, decoratief en makkelijk in onderhoud. In 
werkplaatsen worden epoxyharsen gebruikt, in wasplaatsen 
Degadur-harsen. Beide zijn tweecomponentensystemen. 
Ze worden in meerdere lagen aangebracht. Levering en 
installatie zijn maatwerk, afgestemd op de wensen van 
de garagist. De kosten hangen af van de toepassing en de 
werkzaamheden; reparaties, plinten, drempels, een gietvloer 
of een diklaagcoating, enzovoort.

Inspectie 
vloeistofdichte vloer
Eén van de erkende bedrijven die vloeistof-
dichte vloeren inspecteren, is ContrAll Inspectie 
in Apeldoorn. ContrAll voert in opdracht van 
het autobedrijf de inspectie van de vloer uit, en 
geeft bij goedkeuring een zogeheten Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening (VVV) af. Gerard Groot 
Koerkamp van ContrAll: “Om de zes jaar moet de 
vloeistofdichte vloer door een door de minister 
erkend inspectiebedrijf worden geïnspecteerd. En 
elk jaar moet de ondernemer zelf de vloer contro-
leren op onregelmatigheden of afwijkingen. Hier-
voor leveren wij een checklist. Een A4-tje met de 
door de ondernemer te controleren onderdelen. 
Denk aan scheuren, loslatende kit of mechanische 
beschadigingen. Wordt de zesjaarlijkse inspectie 
of de jaarlijkse controle niet uitgevoerd, dan is de 
ondernemer in overtreding. Bevoegd gezag kan 
dan sancties opleggen.”
Na zes jaar moet een vloeistofdichte vloer dus 
opnieuw gekeurd worden. Het autobedrijf moet 
hiervoor op tijd een afspraak maken met de 
keurende instantie. Groot Koerkamp: “Als autobe-
drijf heb je je te houden aan bepalingen van het 
Activiteitenbesluit, en daar ben je als ondernemer 
zelf verantwoordelijk voor. Sta je eenmaal bij ons 
in het systeem, dan krijg je uiteraard op tijd een 
waarschuwing dat de vloer gekeurd moet worden.”
Een inspectie door ContrAll kost circa € 400,- voor 
een werkplaatsvloer tot 300 m2. De inspectie 
neemt een half uur tot een halve dag in beslag. 
Groot Koerkamp: “Betreft het een nieuwe vloer, 
gelegd door een bedrijf dat de regels kent, dan 
kun je volstaan met letten op details. Gaat het om 
een oude vloer, vervuild en met diverse gebre-
ken, dan duurt het langer. We registeren namelijk 
alles wat we tegenkomen. Elk gebrek of onvolko-
menheid wordt beschreven, gefotografeerd en 
voorzien van een reparatie-advies. Dat reparatie-
advies is specifiek: de garagehouder moet met ons 
rapport naar een aannemer kunnen, die op basis 
van onze beschrijvingen een offerte maakt.”
Als de vloer wordt afgekeurd, heeft de eigenaar 
zes maanden voor herstel en herkeuring. Groot 
Koerkamp: “Alle vloeren die wij controleren, 
registeren we in de landelijke database van het 
SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer). Bevoegde instanties (gemeente 
en provincie) hebben toegang tot dit systeem. Een 
registratie met afkeuring blijft zes maanden ‘open’ 
staan. Wordt de vloer niet hersteld en herkeurd 
binnen die tijd, dan moet de registratie opnieuw 
gedaan worden. En dat kost weer geld.”

De epoxy diklaagcoatings en epoxy 
gietvloeren van Vloertechniek 
Hoogeveen zijn naadloos, vloeistof-
dicht en onderhoudsvriendelijk.

Het Veka-vloersysteem is vloeistofdicht, olie- en chemi-
caliënbestendig, stootvast, zeer slijtvast en zwaar be-
lastbaar door de hoge puntbelasting van de pvc-tegels.

?meer weten
Vloeradressen
Kijk voor een compleet over-
zicht van leveranciers in vloe-
ren op www.amt.nl/6-2014.

‘ELK JAAR MOET 
DE ONDERNEMER 
ZELF DE VLOER 
CONTROLEREN OP 
ONREGELMATIG- 
HEDEN OF 
AFWIJKINGEN’

ONDERNEMEN
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