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E-mail:  possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl

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 certifi caten: 
- ISO 9001:2008 
-  BRL-3201 (handmatig verwerken 

van mortels)
-  BRL-9320 - productcertifi caat voor het 

vervaardigen van bitumineus gebonden 
mengsels aan de in dit certifi caat 
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.
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Alles op één rij
We kunnen ons voorstellen dat u niet al-

les weet over vloercoatings, gietvloeren, 

troffelvloeren, vloeistofdichte vloeren of  

antistatische vloeren. Daarom hebben 

wij alles voor u op een rij gezet.

Vloercoatings
Uw vloer stofvrij, slijtvast of olie-/ 
benzinebestendig
Bescherm en/of  verfraai uw vloer met 

een coating. 

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

stofdichte en chemicaliënbestendige 

vloer die ook nog eens mooi is? Dan is 

een gietvloer de beste oplossing. 

Troffelvloeren
Uw vloer mechanisch sterk  
en slijtvast
Stelt u hoge eisen aan mechanische 

sterkte, chemicaliënbestendigheid, 

hygiëne en slijtvastheid. Dan is een 

troffelvloer de kunststofvloer voor u.

Vloeistofdichte vloersystemen
Voorkom aantasting en  
verontreiniging door chemicaliën
Werkt U met zuren, alkaliën, zouten 

of  oplosmiddelen en wilt u voorkomen 

dat deze uw vloer aantasten en in de 

bodem doordringen. Wilt u dat uw 

vloer bestand is tegen chemische  

stoffen? Kies dan voor een vloeistof-

dicht vloersysteem, dat wordt  

uitgevoerd onder de certificaten  

BRL 2369 en BRL 2371.

Scheuroverbruggende 
vloersystemen
Realiseer scheuroverbrugging en  
vloeistofdichtheid
Heeft u een vloer met scheuren of  

verwacht u dat uw vloer gaat scheuren? 

Dan is een scheuroverbruggend vloer-

systeem de oplossing voor u.

Geleidende vloersystemen
Voorkom schade door statische  
elektriciteit
Wilt u hinder of  schade door elektrische 

ontlading vermijden? Pas dan een  

geleidend vloersysteem toe.

Een kundige partner
Al meer dan 25 jaar maakt, 

onderhoudt en repareert Possehl 

kunststofvloeren voor zowel klein-, 

midden-, als grootbedrijf.  

Onze opdrachtgevers zijn divers:  

van distributiecentra tot industrieën  

en luchthavens. 

Met ons heeft u een partner met alle 

capaciteiten van productontwikkeling 

tot applicatie. Dat betekent voor u één 

aanspreekpunt en de mogelijkheid tot 

snel en goed schakelen. 

Hierbij beperken wij ons niet alleen tot 

het aanbrengen van een kunststofvloer 

maar kunnen wij ook invulling geven 

aan eventuele reparatie aan de 

ondergrond en het afdichten van 

aanwezige voegen.

U heeft een vloer 
en zoekt een oplossing voor:
- verbetering of optimalisatie

- reparatie of onderhoud

-  eisen voortvloeiend uit productie-

processen en/of wet- en regelgeving

-  eisen voortvloeiend uit arbeids- 

omstandigheden en/of veiligheid

Uw wensen
U wilt een kunststofvloer waar u van 

op aan kunt. En als er iets mee aan de 

hand is, dat deze vakkundig en snel 

gerepareerd wordt. Dat u goed advies 

krijgt: over werkwijze, producten, en 

onderhoud. U wilt weten wat u er zelf  

aan kunt doen om uw vloer zo lang 

mogelijk in goede staat te houden.  

U wilt een leverancier die zich 

realiseert dat een kunststofvloer 

een behoorlijke investering is en dat 

daarom kostenbesparingen belangrijk 

zijn. Of  dat nu in het type vloer, het 

gebruikte materiaal, de afwerking van 

de vloer of  in het onderhoud zit.  

U gaat er van uit dat uw leverancier 

goed naar u luistert en deskundig en 

eerlijk advies geeft.

Bij ons vindt u geen standaard 

oplossingen. Waarom niet? Omdat 

wij inspelen op úw specifieke eisen, 

wensen en situatie. Wij bepalen samen 

met u wat voor u de meest optimale 

oplossing is. 
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Het draait om úw bedrijfsvloer
Uw vloer is het fundament van uw be-

drijf. Wanneer deze beschadigingen of  

slijtage vertoont of  niet meer voldoet 

aan wet- en regelgeving of  eisen m.b.t. 

productieprocessen, veiligheid of  

arbeidsomstandigheden heeft dat ne-

gatieve gevolgen. U wilt dit voorkomen 

en wij willen u hierbij van dienst zijn.

Past uw vloer bij uw situatie?
De juiste vloerafwerking voor uw 

specifieke situatie is pas te bepalen als 

bekend is welke belastingen en omstan-

digheden uw vloer moet weerstaan en 

wat de staat van de ondergrond is. 

Om de juiste kunststof  vloerafwerking 

te bepalen hanteren wij de volgende 

functionaliteitseisen:

• slijtvastheid 

• chemische resistentie 

• stootvastheid 

• elasticiteit

• UV-bestendigheid

• oppervlakteweerstand (geleidendheid) 

• temperatuur resistentie 

• reinigbaarheid 

• stroefheid

• geluidsisolerendheid

• decoratieve aspecten

• vlakheid

• afschot

Het zal u niet verbazen dat een  

goede afstemming tussen u en een  

applicateur/verwerker van groot  

belang is voor een langdurige  

tevredenheid.

De basis:  
een goede ondergrond
Een goede ondergrond is de basis 

voor een duurzaam vloersysteem. Of  

deze in goede conditie is kunt u vaak 

niet zien. Toch is het belangrijk om 

te weten omdat de ondergrond het 

gedrag van een vloersysteem bepaalt.

Analyse
Wij kunnen voor u een analyse 

uitvoeren om te bepalen welke 

voorbehandeling, zoals mechanische 

reiniging of  reparatie, noodzakelijk 

is om een kunststofvloer te kunnen 

aanbrengen. Hierbij brengen wij de 

volgende punten in kaart:

• vochtgehalte

•  dampspanning en osmose (beide 

veroorzaken onthechting) 

• vlakheid

• conditie ondervloer

• cement-/slikhuid

• sterkte-eigenschappen

• oppervlakteverontreinigingen

• beschadigingen

Duurzaamheid met epoxy-  
of polyurethaanhars vloeren
Met een vloerafwerking op basis van 

epoxyhars of  polyurethaanhars zit u 

altijd goed want ze:

•  hebben goede mechanische 

eigenschappen (hardheid, elasticiteit, 

slijtvastheid) 

•  zijn zeer goed bestand tegen 

chemicaliën/oplosmiddelen

Wanneer een epoxyharsvloer en 
wanneer een polyurethaanharsvloer?
Epoxyhars- en polyurethaanharsvloeren 

verschillen in hardheid. 

De epoxyharsvloer is het hardst.  

Dit betekent de hoogste slijtvastheid 

maar de laagste flexibiliteit/

elasticiteit. 

De polyurethaanharsvloer is 

het ‘zachtst’ en heeft de laagste 

slijtvastheid maar de hoogste 

flexibiliteit/elasticiteit. 

De geflexibiliseerde epoxyharsvloer 

combineert met een goede 

slijtvastheid en een goede flexibiliteit/

elasticiteit de beste eigenschappen 

van beide harsen. 

Andere verschillen zijn kleurvastheid 

en UV- bestendigheid. Een 

polyurethaanhars scoort hierin beter 

dan een epoxyhars. Door het zachtere 

oppervlak is een polyurethaanhars 

geluidsdempend en de kans op 

krassen kleiner.

De bovengenoemde kunstharsen zijn 

breed toepasbaar. Het is aan ons 

om uw specifieke bedrijfssituatie 

en eisenpakket te vertalen naar 

de juiste keuze van epoxyhars of  

polyurethaanhars vloerafwerking.

Visie Duurzaamheid KUNSTSTOF VLOERENKUNSTSTOF VLOEREN
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Elk vloersysteem moet onderhouden 

worden. Belangrijk is om in relatie 

tot de functionaliteitseisen van de 

vloer te beoordelen hoe vaak en hoe 

het onderhoud moet plaatsvinden. 

Maar u hoeft geen expert te worden in 

bedrijfsvloeren. Sterker nog, u kunt dat 

beter overlaten aan specialisten.  

Die weten precies welk onderhoud uw 

vloer nodig heeft. 

Wij maken onderscheid in: 

•  onderhoud op korte termijn  

(reiniging)

•  onderhoud op lange termijn  

(inspectie, analyse en herstel).

Optimaal beheer van vloeren en 
regelmatig onderhoud met de juiste 
middelen geeft een kostenbesparing 
op termijn.

Onderhoud op korte termijn
Hoe reinig ik mijn vloer?
Wij hebben voor u enkele tips op een 

rijtje gezet om uw vloer steeds in per-

fecte conditie te houden:

•  reinig dagelijks uw vloer droog, ver-

wijder stof/losliggend vuil

•  reinig periodiek uw vloer nat (water/

reinigingsmiddel)

•  vraag bij uw leverancier het zuur-

gehalte van het reinigingsmiddel 

na. Reinigingsmiddelen zijn zuur en 

alkalisch en kunnen een epoxy- of  

polyurethaan vloerafwerking aantas-

ten. Dit kan bijvoorbeeld ten koste 

gaan van de glans. Gebruik in ieder 

geval een neutraal middel (pH 7)

•  maak aan een schoonmaakbedrijf  

bekend welke middelen wel/niet 

gebruikt mogen worden.

Waar vind ik goede schoonmaakmid-
delen en reinigingsapparatuur?
Voor advies over schrobmachines, 

Onderhoud en aanpak Certificaties

veegmachines en reinigingsmiddelen 

neemt u het beste contact met ons op. 

Onderhoud op lange termijn
Waarom onderhoud op lange termijn?
Om te voorkomen dat er onherstelbare 

schade aan een vloer optreedt al of  

niet met gevolgen voor het milieu (bo-

demvervuiling, grondwatervervuiling) 

is het belangrijk dat de vloer ook op de 

langere termijn onderhouden wordt. 

Het belangrijkste aspect hierbij is het 

tijdig signaleren van schades aan vloer 

en aanwezige voegen. Wij doen dit 

graag voor u. 

Onze aanpak
Analyse en advies
Standaard vloerproblemen en stan-

daard oplossingen bestaan niet. Iedere 

vloer is uniek en we kijken bij elke 

vloer goed naar de staat en opbouw 

van de ondergrond, uw wensen,  

de omgeving en de kosten. Pas dan 

stellen we een schriftelijk advies op, 

waarin we het uitvoeringsproces  

gedetailleerd omschrijven.

Uitvoering 
Ook tijdens de uitvoering laten we onze 

adviesrol niet los. We streven altijd 

naar besparende acties op het gebied 

van bijvoorbeeld materiaal en werktijd. 

Het zal niet de eerste keer zijn dat we 

een klant achteraf  verrassen met een 

kostenbesparing.

Onderhoud en service 
Iedere vloer heeft deskundig onder-

houd nodig. Wij geven u onderhouds-

advies en kunnen desgewenst eenmaal 

per jaar een inspectieronde houden. 

Bij tussentijdse calamiteiten is één 

telefoontje voldoende: we doen er alles 

aan om het probleem te verhelpen.
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Wij willen u laten zien 
dat wij goed werk leveren
Door bedrijven worden veel verschil-

lende stoffen gebruikt. Veruit de 

meeste van deze stoffen horen niet in 

de bodem thuis. Een bedrijf  moet bij 

bedrijfsmatige activiteiten waarbij het 

risico bestaat dat die stoffen in de bo-

dem komen, de bodem beschermen. 

Als uitgangspunt geldt dat er sprake 

moet zijn van een verwaarloosbaar 

bodemrisico als bedoeld in de NRB 

(Nederlandse Richtlijn Bodem).  

Per activiteit geeft deze regeling aan 

welke voorzieningen en maatregelen 

binnen inrichtingen getroffen moeten 

worden om de risico’s op bodembelas-

ting verwaarloosbaar te maken.  

In bepaalde specifieke gevallen hoeft 

geen verwaarloosbaar bodemrisico 

bereikt te worden maar volstaat een 

aanvaardbaar bodemrisico.

Voor bepaalde bodembedreigende 

activiteiten binnen inrichtingen is 

bepaald dat die activiteiten moeten 

plaatsvinden boven een vloeistofdichte 

vloer of  verharding. Voor andere 

activiteiten geldt dat het bedrijf  mag 

kiezen welke bodembeschermende 

voorzieningen en maatregelen het treft.

Possehl, werkzaam in een competi-

tieve markt is altijd op zoek naar 

onderscheidend vermogen.  

Wij willen aan U, als opdrachtgever, 

dan ook graag laten zien dat wij goed 

werk leveren voor een scherpe prijs. 

Certificatie is naar onze mening een 

prima manier om te laten zien dat wij 

ons structureel inspannen om goed 

werk te leveren: vooraf  zijn duidelijke 

afspraken gemaakt over de manier van 

werken en het product. 

Wij spannen ons systematisch in 

om eventuele fouten te voorkomen 

en wij hebben een adequaat 

opleidingsprogramma voor ons 

personeel. En om dit aantoonbaar te 

maken hebben wij een certificerende 

instelling ingeschakeld om periodiek te 

controleren of  alles goed verloopt. 

Onze werkzaamheden voeren 

wij uit onder de certificaten BRL 

2371 (het vloeistofdicht maken 

van draagvloeren van beton) en 

BRL 2369 (de applicatie van 

voegvullingsmassa in vloeistofdichte 

verhardingsconstructies) met onze 

cds-producten.




