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Realiseer scheuroverbrugging 
en vloeistofdichtheid
Heeft u een vloer met scheuren of  

verwacht u dat uw vloer gaat scheuren? 

Dan is een scheuroverbruggend 

vloersysteem dé oplossing voor u.

Waarom een scheurover-
bruggend vloersysteem? 
Het voorkomen van scheurvorming 

is beter, dan het bestrijden ervan. 

Scheuren ontstaan echter door 

verschillende oorzaken, waarop u als 

gebruiker wel of  geen invloed heeft, 

namelijk:

- dynamische belasting

- bouwkundige spanningen

-  verhardingskrimp bij jonge 

constructies

- temperatuurwisselingen. 

KuNSTSTOf VLOEREN SCHEuROVERBRuGGENdE 
VLOERSySTEMEN

In hoeverre een vloersysteem dynami-

sche of  statische scheuren in de 

dragende ondergrond kan overbruggen 

hangt af  van:

- producteigenschappen

- werking van de scheur

- breedte van de scheur 

- laagdikte van het vloersysteem.

Geflexibiliseerde epoxyhars 
of polyurethaanhars
Scheuren in uw bedrijfsvloer kunnen wij 

verhelpen met een scheuroverbruggende 

vloercoating of  gietvloer op basis van 

een geflexibiliseerde epoxyhars of  

polyurethaanhars.  

Als bijkomend voordeel zorgen onze 

scheuroverbruggende vloersystemen 

voor een grotere vloeistofdichtheid en 

slijtweerstand van uw vloer.

de kenmerken van 
scheuroverbruggende 
vloersystemen
- hoog elastisch

- thermisch bestendig

- waterdampdoorlatend

-  chemicaliënbestendig, tegen zuren, 

logen, water, zout water, afvalwater.

Waar zijn scheuroverbruggende 
vloersystemen toepasbaar?
Een scheuroverbruggend vloersysteem 

is toe te passen in:

- werkplaatsen

- parkeergarages

- opslagruimten/magazijnen

- assemblage-/productieruimten.
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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.




