
POSSEHL AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV EXPERTS IN TOPLAGEN

Uw vloer mechanisch/ 
chemisch resistent en mooi
Wilt u een slijtvaste, drukvaste, 

vloeistofdichte en chemicaliënbesten-

dige vloer die ook nog eens mooi is? 

Dan is een gietvloer de beste 

oplossing. 

Wat is een gietvloer?
Een gietvloer bestaat, net als een 

vloercoating, uit 2 of  3 componenten. 

Een bindmiddel, pigment (wordt niet 

als component geteld) en eventueel 

een vulstof. In onze gietvloeren is het 

bindmiddel een 2 componenten 

oplosmiddelarme epoxyhars. 

Gietvloeren worden meestal in één 

laag aangebracht. Het relatief  hoge 

bindmiddel gehalte zorgt ervoor dat de 

gietvloer goed uitvloeit tot een vlakke 

vloer.

Een gietvloer is verkrijgbaar in een 

breed scala aan RAL-kleuren en heeft 

zonder afwerklaag altijd een glanzend 

uiterlijk.

De kenmerken van gietvloeren
- laagdikte 1,0 - 5,0 mm

- hoge slijtvastheid

- zelfnivellerend

-  goed reinigbaar, afhankelijk van 

afwerking

- hoge chemicaliënbestendigheid

- vloeistofdicht 

-  moet worden aangebracht op een 

vlakke ondergrond

- stroef, eventueel antislip.

Waar zijn gietvloeren 
toepasbaar?
Een gietvloer is toe te passen in:

- openbare ruimten

- kantoren, kantines

- werkplaatsen

- opslagruimten/magazijnen

- assemblage-/productieruimten.

KUNSTSTOf VLOERENGIETVLOEREN

Opbouw gietvloer:
• ondergrond voor behandeling o.a. stofarm stralen of  schuren;
• aanbrengen grondlaag;
• aanbrengen gietlaag;
• aanbrengen verzegellaag, dit is systeemafhankelijk.
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VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN

- WEGVERHARDINGEN

- INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN

- VLIEGVELDVERHARDINGEN

- cds-BOUWBESCHERMINGSPRODUCTEN
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Possehl Aannemingsmaatschappij B.V.,  
deel van een internationale keten van  
bedrijven, is specialist in zowel onder-
houd als verbetering van verhardingen. 
Ons werkterrein omvat de civiele- en 
utiliteitsbouw.

Belangrijke uitgangspunten in de 
dagelijkse bedrijfsvoering van Possehl 
zijn:
•  Voldoen aan de eisen en verwachtingen 

van opdrachtgevers
•  Zorgdragen voor veiligheid en 

gezondheid van werknemers
•  Het minimaliseren van milieubelasting.

Om deze uitgangspunten gestalte te 
geven en te waarborgen heeft Possehl de 
volgende certificaten: 
- ISO 9001:2008 
-  BRL-3201 (handmatig verwerken  

van mortels)
-  BRL-9320 - productcertificaat voor het 

vervaardigen van bitumineus gebonden 
mengsels aan de in dit certificaat  
vastgelegde milieutechnische aspecten 
van het Besluit Bodemkwaliteit  
NL-BSB ASP-004 (duurzaam  
vormvast)

- CE-markering NEN-EN 12273:2008
-   SIKB 7700: 

SIKB protocol 7704 (aanleg of  
herstel van een vloeistofdichte 
kunstharsgebonden beschermlaag)

  SIKB protocol 7711 (aanleg of  herstel 
van een vloeistofdichte voegafdichting)

-  VCA** versie 2008/5.1 (VGM Checklist 
Aannemers) 

- Erkend Vloerkeur bedrijf
- Erkend leerbedrijf  Betonreparateur.

Daarnaast is Possehl actief  lid van:
-  Nederlands Informatiecentrum 

bodembeschermende 
voorzieningen (NIBV)

- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur. 

Indien u meer adviezen en/of   
informatie wenst, kunt u contact 
opnemen met één van onze  
adviseurs.




