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De veilige en    
eenvoudige      
vloersystemen van 
Remmers
Zo eenvoudig. Zo veilig. Zo veelzijdig.

Tegenwoordig worden professionele vakmannen steeds 
vaker gevraagd om taken uit te voeren die niet tot hun 
vakgebied behoren. De metselaar moet tegels verplaat-
sen, de verwarmingsinstallateur neemt de elektriciteit 
over en de bouwbeschermingsspecialist wordt ingescha-
keld om de vloer van een parkeergarage te installeren.

Dit soort situaties heeft vaak een eenvoudige reden: bij 
een bouwopdracht, zoals een renovatie, wil de opdracht-
gever slechts één enkele contactpersoon intensief coör-
dineren in plaats van meerdere afzonderlijk opererende 
specialisten voor elke discipline. Deze verwachtingen van 
de opdrachtgever kunnen echter een probleem vormen 
voor vele werkmannen, aangezien ze niet in alle vakge-
bieden de nodige complexiteit kunnen beheersen.

Daarom hebben wij de “Eenvoudige systemen voor grote 
en kleine oppervlakken“ ontwikkeld. Een reeks duurzame 
en veilige systemen die vakmannen helpen om een vloer 
te realiseren die bestand is tegen alledaags gebruik en 
belasting. Van de gewone loopbelasting tot de dynami-
sche belasting van voertuigen in de parkeergarage van 
een flatgebouw.

Bij de ontwikkeling van de systemen heeft Remmers de 
klemtoon op veelzijdigheid gelegd. Zo kunnen vakmannen 
of verwerkers aan de opdrachtgever een veelvoud aan 
vloercoatings aanbieden die binnen het gereduceerde 
assortiment steeds aan de correcte Remmers-systeem-
producten gekoppeld kunnen worden.
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Type ondergronden

Beton 
In principe bestaat de grondlaag van de meeste industriële 
vloeren uit beton, met cement als bindmiddel.  Als de be-
tonnen vloerplaat verder niet bedekt wordt met een ander 
materiaal, dan spreekt men van een “gevlinderde afge-
werkte betonvloer”. Vaak worden betonnen vloeren bedekt 
met een dekvloer. Deze dekvloeren worden onderverdeeld 
in verschillende categorieën op basis van de samenstelling 
van hun  bindmiddel en de daaruit voortvloeiende   
eigenschappen.

Cementdekvloer 
Dit type dekvloer gebruikt cement als bindmiddel.   
Cementdekvloeren zijn ideaal voor bepaalde bouwkundige 
uitdagingen, zoals perfect vlakke vloeren, de aanleg van 
complexe hellingen en nauwkeurige aansluitingen op  
prefab-elementen. 

Het type en de kwaliteit van de ondergrond zijn de belangrijkste bestanddelen van een vloer. Vloeren kunnen zich onder-
scheiden in vele eigenschappen, bijv. de drukvastheid, de hechtsterkte, het vochtgehalte of de oppervlaktestructuur. Een 
zorgvuldige analyse is dus een basisvoorwaarde om een optimale systeemopbouw te selecteren en toe te passen voor de   
vloercoating.

Slijpen 
Slijpen met een diamantschijf is een stofarme methode om 
lijm- en verfresten en betonslurry te verwijderen van   
betonnen vloeren, tegels, natuursteen, harde coatings, bitu-
mineuze en minerale ondergronden en industriële vloeren, 
of om deze op te schuren. Ook voor de bewerking van ran-
den en kanten na het staalstralen of voor kleinere muurop-
pervlakken zijn diamantslijpschijven erg nuttig.

Kogelstralen  
Dit type ondergrondvoorbehandeling met stalen straal-
middel vormt een gesloten kringloop. Tijdens het proces 
wordt het stalen straalmiddel met hoge snelheid op het te 
bewerken oppervlak geslingerd en vervolgens weer in de 
machine opgenomen. Via een luchtfiltersysteem worden 
stof en andere vreemde deeltjes afgezonderd en naar de 
aangesloten industriële filterinstallatie gevoerd. Zo werkt u 
nagenoeg stofvrij.

Frezen 
Het frezen wordt uitgevoerd met behulp van los gemon-
teerde slaglamellen die het oppervlak opruwen. De ver-
schillende assen bevinden zich in een trommelbehuizing. 
Wanneer men de machine aanzet, worden de assen onder 
invloed van middelpuntvliedende krachten tegen de vloer  
geslagen. Stof en kleinere vaste deeltjes worden in dit  
proces opgezogen door een industriële stofzuiger.

Anhydriet- en magnesietdekvloeren 
Het bindmiddel van deze dekvloervarianten bestaat uit calci-
umsulfaat, beter bekend als gips. Deze witte dekvloeren zijn 
uniek door de oplosbaarheid van het calciumsulfaat dat zich 
opbouwt in water. Daarom mogen anhydrietdekvloeren - met 
name onder de grond - enkel met dampdoorlatende coating-
systemen behandeld worden.

Overige ondergronden
Naast de drie opgesomde basisondergronden bestaat er nog 
een hele waaier aan mogelijkheden. Gietasfalt, bitumenemul-
sies, kuntsharsdekvloeren of magnesietvloeren, om er maar 
enkele te noemen. Vaak moeten deze ondergronden echter 
speciaal voorbehandeld worden of met speciale primers 
gegrondeerd worden.  Vandaar ons advies: neem contact 
op met ons als u niet zeker bent met welke ondergrond u te 
maken hebt.

Voorbehandeling van 
de ondergrond
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Afhankelijk van de sector en het toepassingsgebied zijn coa-
tingsystemen onderhevig aan verschillende belastingen. Zo 
moet een private kelder- of garagevloer aan andere eisen 
voldoen dan die van een professionele garage of een produc-
tiehal.  Bovendien moeten vloercoatings doorgaans een heel 
aantal functies tegelijkertijd uitoefenen. Daarom is het erg be-
langrijk dat er vóór het aanbrengen van de vloercoating

een professionele en nauwkeurige analyse van de omstandig-
heden plaatsvindt. Op die manier wordt de duurzaamheid, de 
functionaliteit en de veiligheid van het systeem gewaarborgd.

De Remmers-checklist voor vloercoatings (zie QR-code) is 
een uitstekend hulpmiddel om een correct en uitgebreid 
belastingprofiel op te stellen.

Belastingen definiëren

Via deze QR-code 
kunt u rechtstreeks 
de checklist voor uw 
coatings
downloaden.

Reinigbaarheid en   
onderhoud

Kleurvastheid Duurzaamheid Minimaal productieverlies

Scheuroverbrugging

Geleiding en elektrische 
isolatie

Fysiologische veiligheidResistentie Chemicaliënbestendigheid Slipweerstand
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Bepaal zelf 
de ruwheid. 
Hier ontdekt u 
hoe dat in zijn 
werk gaat.

Analyse van de huidige 
situatie
Bij het aanbrengen van coatings op vloeren is een solide basis essentieel. Door een zorgvuldige analyse van de   
huidige situatie kunnen de nodige voorwaarden hiervoor gecreëerd worden.  De resultaten van de analyse geven 
uitsluitsel over een geschikte primer die gegarandeerd compatibel is met de ondergrond, zelfs wanneer er sprake  
is van problemen, zoals bijv. vochtbelasting aan de onderzijde of versleten oude coatings.

Hechtsterkte
De hechtsterkte dient als maatstaf voor de sterkte van mi-
nerale ondergronden.  Voor een optimale hechting van het 
coatingsysteem aan de ondergrond moet de hechtsterkte 
van het oppervlak  ≥  1,5  N/mm²  bedragen.  Deze waarde 
wordt met een hechtsterktemeter bepaald op het project. 
 
Drukvastheid
De duurzaamheid van coatings hangt af van het gebruik en 
van de drukvastheid van de beschikbare ondergrond. Ter 
plaatse kan de drukvastheid niet-destructief en punctueel 
gemeten worden met behulp van een druksterktemeter. 
De drukvastheid moet minstens 25 N/mm² bedragen. Bij 
lagere waarden moet de vloer verstevigd worden zodat hij 
bestand is tegen de mechanische belastingen.

Schadecontrole
Zware belastingen zoals heftruckverkeer kunnen onbe-
schermde vloeren beschadigen, met name in rijzones en 
op de voegen. Bij een controle van de ondergrond moeten 
deze zones grondig visueel onderzocht worden.  Bovendien 
moet de hechting tussen het oppervlak en de ondergrond 
gecontroleerd worden door op de vloer te kloppen.

Scheurcontrole
Om voorkomende scheuren te kunnen herstellen of te 
overbruggen is het aangewezen om ze te categoriseren 
volgens vorm en grootte (haarscheuren, netscheuren, 
voegscheuren, bouwdynamische scheuren). Aanwezige 
scheuren moeten geïnventariseerd worden. Afhankelijk 
van het type scheur kunnen deze opgevuld of geïnjecteerd 
worden. Vervuiling en/of bouwschadelijke substanties 
moeten grondig geanalyseerd worden door het nemen van 
een boorkern.

Vochtmeting
Het restvochtpercentage van de ondergrond moet vooraf 
gecontroleerd worden om te bekijken of de ondergrond 
geschikt is voor een kunststofvloersysteem. De CM-me-
ting is een geschikte methode om het vochtgehalte van de 
ondergrond te bepalen. Niet-destructieve elektronische 
meettechnieken zijn uiteraard ook een mogelijkheid. Het 
maximale vochtgehalte hangt af van het type en de kwali-
teit van de ondergrond. Bij vochtbelasting langs de onder-
zijde van de vloer bestaat het risico dat de kwaliteit van de 
coating aangetast wordt, bijv. in de vorm van onthechten 
of blaasvorming.
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Epoxy-systeemnavigator WDD-systeemnavigator

WDD = waterdampdoorlatend

Als ondergrond treft men niet altijd een dekvloer uit 
beton of cement aan. Vaak stoot men ook op zoge-
naamde anhydrietdekvloeren (calciumsulfaatdekvloeren). 
Deze witte, gipshoudende dekvloeren kenmerken zich 
door hun oplosbaarheid in water. Hier past maar één 
advies: een waterdampdoorlatende vloercoating! Zo kan 
eventueel aanwezig opstijgend vocht door de coating 
heen diffunderen.

Het Remmers WDD-systeem bestaat uit drie hoofdbes-
tanddelen: Epoxy BS 4000 (gekleurde grondlaag voor 
instrooiingen), Epoxy BS 3000 SG/M (gekleurde sealer 
voor egalisatie) en Epoxy BS 2000 (gekleurde grondering).  
Door toevoeging van polymeerkorrels (ADD 250) kan bijv. 
de slipweerstand of de grip van de vloer verhoogd wor-
den.

Sealer

* Bij gebruik van de egalisatielaag is het aan te raden de Epoxy BS 3000 SG/M met ADD 250 tweemaal aan te brengen voor een meer egale look.

Rolcoating SealerVloeicoating Multicolor deklaagInstrooivloer 

Belasting:
 
Ondergrond: 

 
Grondering: 
(Restvocht < 6 %)
 
Egalisatielaag:  
(optioneel)
 
Basis:
 
Instrooimateriaal:
 
Sealer:  

 
Fixatie:
 
Contrastinstrooiing: 
(optioneel)
 
Transparente Sealer: 

Belasting:
 
Ondergrond:
 
Grondering: 
(bij restvocht: < 4 %)
 
Grondering: 
(bij restvocht: < 6 %)
 
Egalisatielaag: (optioneel) 

 
Basis:
 
Instrooimateriaal: 

 
Rolcoating: 

 
Vloeicoating: 

 
Contrastinstrooiing:  
(optioneel)
 
Topsealer:

 gering
 
anhydrietdekvloer / baseplan  
beton / cementdekvloer 
 
Epoxy BS 2000  
+ ADD 250 (optioneel) 
 
Epoxy BS 4000 
+ Selectmix SBL DF 
 
– 
 
–
 
Epoxy BS 3000 SG/M * 
+ ADD 250 (optioneel)
 
–
 
– 

 
–

 gemiddeld
 
Beton/cementdekvloer 
 
Epoxy ST 100  
+ ADD 250 (optioneel)
 
Epoxy MT 100 
+ ADD 250 (optioneel) 
 
Epoxy Primer PF neutraal 
+ Selectmix 01/03 (optioneel) 
 
–
 
– 

 
Epoxy Color Top 
+ ADD 250 (optioneel) 

– 

 
Colorflakes 

 
–

 gemiddeld
 
anhydrietdekvloer / baseplan 
beton / cementdekvloer 
 
Epoxy BS 2000 
 
 
Epoxy BS 4000 
+ Selectmix SBL DF 
 
– 
 
–
 
Epoxy BS 3000 SG/M 

 
– 
 
Colorflakes 
 
 
PUR Aqua Top 500 2K M

 verhoogd
 
Beton/cementdekvloer 
 
Epoxy ST 100  
 
 
Epoxy MT 100 
 
 
Epoxy Primer PF neutraal 
+ Selectmix 01/03 (optioneel) 
 
–
 
– 

 
– 

 
Epoxy OS Color  
+ Selectmix 01/03 (optioneel)
 
Colorflakes 

 
–

 gemiddeld
 
anhydrietdekvloer / baseplan 
beton / cementdekvloer 
 
Epoxy BS 2000  
 
 
Epoxy BS 4000 
+ Selectmix SBL DF
 
Epoxy BS 4000 
 
Colorid Collection
 
– 

 
PUR Aqua Top 1K
 
– 

 
PUR Aqua Top 500 2K M

 verhoogd
 
Beton/cementdekvloer 
 
Epoxy ST 100  
 
 
Epoxy MT 100 
 
 
Epoxy Primer PF neutraal 
+ Selectmix 01/03 (optioneel) 
 
Epoxy Primer PF
 
Kwartszand 03/08 DF of 
Kwartszand 07/12 DF
 
– 

 
– 

 
– 
 
 
Epoxy Color Top

Het uitgangspunt voor een geslaagd coatingsysteem is de 
keuze van een correcte primer.  Epoxy ST 100 is de klassieke 
grondering voor alle droge ondergronden en Epoxy MT 100 
voor alle matvochtige ondergronden. Afhankelijk van de re-
spectievelijke eisen aan de vloer kunnen vervolgens egalisa-
tie- of basislagen worden aangebracht met Epoxy Primer PF. 
Als een verhoogde slipweerstand vereist is, wordt op deze 
lagen over het volledige oppervlak een vuurgedroogd en 
stofvrij kwartszand ingestrooid en wordt het geheel vervol-
gens verzegeld met een resistente gekleurde topsealer.

Bij gemiddelde of licht verhoogde belastingen bestaat de 
mogelijkheid om de vloer met een rol- of gietcoating uit te 
voeren. Bovendien bieden deze systemen de optie om de 
vloer met Colorflakes een nieuwe look te geven of met poly-
meergranulaat antislip te maken. 

Geringe belastingen bv. bewandelen 
Gemiddelde belastingen bv. met transpallet  
Verhoogde belastingen bv. door heftruckverkeer 

Geringe belastingen bv. bewandelen 
Gemiddelde belastingen bv. met transpallet  
Verhoogde belastingen bv. door heftruckverkeer 



Efficiënte systemen voor 
elke vloer
Vloersystemen met een unieke   
uitvoering en structuur
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Laagdikte systeem:
< 0,5 mm

15

Waterdampdoorlatend, gekleurd, antislip sealersysteem 
voor lichte mechanische belastingen.

Eigenschappen
   Dampdoorlatend
  Zeer efficiënt 
  Antislip oppervlak 

Toepassing 
   Technische ruimtes
  Overgangszones naar buitenruimtes
  Vluchtwegen

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
  Slipweerstand R 10 / R 12
   TÜV PROFiCert-product Interior PREMIUM certificaat
  Externe emissietest

TC FLOOR 2060

TC FLOOR 2080
Gekleurde antislip sealer

Gekleurde sealer zijdeglans/zijdemat

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy BS 2000  ca. 0,20 kg/m²
 
2 Sealer Epoxy BS 3000 SG / M ca. 0,20 kg/m²

Laagdikte systeem:
< 0,5 mm

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy BS 2000  ca. 0,20 kg/m² 
  + 2,5 % ADD 250  ca. 0,005 kg/m²
 
2  Sealer Epoxy BS 3000 SG  ca. 0,02 kg/m² 
  + 2,5 % ADD 250  ca. 0,005 kg/m²

14

Waterdampdoorlatend, gekleurd sealersysteem voor lichte 
mechanische belastingen.

Eigenschappen
   Dampdoorlatendheid 
  Goede slijtvastheid
  Zijdeglans of matte oppervlakken beschikbaar

Toepassing
  Opslagruimtes
 Trappen
   Gangen in productiehallen

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
  Slipweerstand R 9
   TÜV PROFiCert-product Interior PREMIUM certificaat
  Externe emissietest

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

1

2

Belasting:

Belasting:
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Dampdoorlatende, zijdematte Multicolorcoating voor   
ruimtes met lichte tot middelzware belasting.  Met   
matte en antislip oppervlakken.

Eigenschappen
  Dampdoorlatend
   Goede mechanische weerstand
  Antislip oppervlak

Toepassing
  Scholen
  Kinderopvang
  Kantines

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
  Slipweerstand R 10
  TÜV PROFiCert-product Interior PREMIUM certificaat
   Externe emissietest

TC FLOOR 2070 SL FLOOR 2160
Waterdampdoorlatende coating met Multicolor-lookGekleurde sealer met contrastvlokken

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy BS 2000  ca. 0,20 kg/m²
 
 Optionele Epoxy BS 4000  ca. 0,70 kg/m² 
 egalisatielaag + vulstof  ca. 0,70 kg/m²
 (env 0,50 mm) (vb.. Selectmix SBL DF) 

 
2  Sealer  Epoxy BS 3000 SG ca. 0,20 kg/m²
 
3 Contrastinstrooiing  Colorflakes  ca. 0,02 kg/m² 
  (Optioneel Articoflake)
 
4 Sealer PUR Aqua Top 500 2K M ca. 0,15 kg/m²

Laagdikte systeem:
< 0,5 mm

Laagdikte systeem:
ca. 1,0 mm

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy BS 2000  ca. 0,20 kg/m²
 
 Optionele Epoxy BS 4000  ca. 0,70 kg/m² 
 egalisatielaag + Vulstof  ca. 0,70 kg/m²
 (ca. 0,50 mm) (vb. Selectmix SBL DF) 

 
2 Basislaag Epoxy BS 4000  ca. 0,40 kg/m²
 
3 Volledige instrooiing Colorid Collection ca. 0,80 kg/m²
 
4 Fixatie  PUR Aqua Top 1K ca. 0,20 kg/m²
 
5 Sealer  PUR Aqua Top 500 2K M ca. 0,15 kg/m²

Gekleurd, zijdemat sealersysteem met contrastinstrooiing 
en licht gestructureerd oppervlak voor middelzware   
belastingen.

Eigenschappen
   Laag sliprisico en gladde oppervlakken mogelijk
   Makkelijk te reinigen
  Goede mechanische weerstand

Toepassing
 Kleedhokjes
  Personeelsruimtes
  Gangen

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
  Slipweerstand R 9
  TÜV PROFiCert-product Interior PREMIUM certificaat
   Externe emissietest

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

Belasting:Belasting:
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Laagdikte systeem:
< 0,5 mm

Gekleurd rolcoatingsysteem voor lichte tot middelzware 
mechanische belastingen.

Eigenschappen
 Hoge efficiëntie
  Goede slijtvastheid
  Glanzende oppervlakken

Toepassing
  Opslagruimtes
  Technische ruimtes
   Werkplaatsen

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
  Slipweerstand R 9 / R 10
   Chemicaliënbestendigheidstabel
  Voedingscertificaat

19

TC FLOOR 2100
Epoxy rolcoating

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy ST 100  ca. 0,40 kg/m²
 
 Optionele Epoxy Primer PF ca. 0,80 kg/m² 
 egalisatielaag  + Vulstof  ca. 0,40 kg/m²
 (ca. 0,50 mm) (vb. Selectmix 01/03) 

 
2 Rolcoating Epoxy Color Top ca. 0,35 kg/m²

Gekleurd antislip rolcoatingsysteem met contrastinstrooi-
ing en licht gestructureerd oppervlak voor lichte tot mid-
delzware mechanische belastingen.

Eigenschappen
 Goede mechanische weerstand
 Zeer efficiënt
 Antislip oppervlak

Toepassing
  Trappen
 Particuliere garages
 Commerciële panden

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
  Slipweerstand R 9 / R 10
   Chemicaliënbestendigheidstabel
 Voedingscertificaat

TC FLOOR 2130
Antislip rolcoating met contrastvlokken

Laagdikte systeem: 
< 0,5 mm

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy ST 100  ca. 0,30 kg/m² 
  + 2,5 % ADD 250  ca. 0,008 kg/m²
 
2 Rolcoating Epoxy Color Top  ca. 0,25 kg/m² 
  + 2,5 % ADD 250  ca. 0,006 kg/m²
 
3 Contrastinstrooiing Colorflakes  ca. 0,02 kg/m²

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

Belasting:

Belasting:
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Gekleurd vloeicoatingsysteem voor dynamische en   
mechanische belastingen.

Eigenschappen
  Hoge slijtvastheid
  Antislip oppervlak mogelijk
  Goede mechanische weerstand

Toepassing
  Montageafdelingen
   Ateliers
  Opslagruimtes

Certificaten*
  Brandklasse Bfl-s1
  Voedingscertificaat
  Chemicaliënbestendigheidstabel
  Emissietest
  Getest voor cleanrooms

SL FLOOR 2020

SL FLOOR 2030
Epoxy vloeicoating

Epoxy vloeicoating met contrastvlokken

Laagdikte systeem:
ca. 1,0 mm

Laagdikte systeem:
ca. 2,0 mm

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy ST 100  ca. 0,40 kg/m²
 
 Optionele Epoxy Primer PF ca. 0,80 kg/m² 
 egalisatielaag + Vulstof  ca. 0,40 kg/m²
 (ca. 0,50 mm) (z. B. Selectmix 01/03) 

 
2 Vloeicoating  Epoxy OS Color  ca. 2,00 kg/m² 
  + Selectmix 01/03  ca. 0,60 kg/m²
 
 Optioneel Glimmer GHL 3/0 ca. 0,05 kg/m² 
 specifieke instrooiing

Gekleurd vloeicoatingsysteem met contrastinstrooiing voor 
middelzware tot zware mechanische belastingen.

Eigenschappen
   Resistent oppervlak
   Hoge mechanische weerstand
   Makkelijk te reinigen

Toepassing
  Productiezones
   Montageafdelingen
  Opslagruimtes

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
   Voedingscertificaat
   Chemicaliënbestendigheidstabel
  Emissietest
   Getest voor cleanrooms

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy ST 100  ca. 0,40 kg/m²
 
 Optionele Epoxy Primer PF ca. 0,80 kg/m² 
 egalisatielaag  + vulstof  ca. 0,40 kg/m²
 (ca. 0,50 mm) (vb. Selectmix 01/03) 

 
2  Vloeicoating Epoxy OS Color  ca. 1,50 kg/m²
 
3 Contrastinstrooiing  Colorflakes  ca. 0,02 kg/m²

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

1

2

3

Belasting:

Belasting:
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Gekleurde instrooivloer met sterk gestructureerd   
oppervlak voor zware mechanische belastingen.

Eigenschappen
    Antislip oppervlak
 Hoge slijtvastheid
    Goede mechanische weerstand

Toepassing
    Kleinere parkeergarages
   Ateliers
   Productiezones

Certificaten *
   Brandklasse Bfl-s1
    Chemicaliënbestendigheidstabel
    Voedingscertificaat
    Slipweerstand R 12 / V 4
    Externe slijtagetest in het OS 8-systeem
   Test tegen vochtbelasting langs de onderzijde van de 

vloer

SR FLOOR 2140
Antislip instrooivloer voor ondergronden met restvocht 

Laagdikte systeem:
ca. 2,5 mm

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy MT 100  ca. 0,40 kg/m²
 
2 Basislaag Epoxy Primer PF ca. 1,20 kg/m² 
   + Vulstof  ca. 0,40 kg/m²
  (vb. Selectmix 01/03) 

 
3 Volledige instrooiing  Kwartszand 03/08 DF ca. 6,00 kg/m²
 
4 Sealer Epoxy Color Top min. 0,70 kg/m²

2

1

3

4

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

Laagdikte systeem:
ca. 2,5 mm

SR FLOOR 2150
Antislip instrooivloer voor ondergronden met restvocht

Gekleurde instrooivloer met sterk gestructureerd   
oppervlak voor zware mechanische belastingen.

Eigenschappen
   Antislip oppervlak
 Hoge slijtvastheid
   Goede mechanische weerstand

Toepassing
 Natte ruimtes (koud water)
  Ateliers
   Productiezones

Certificaten *
  Brandklasse Bfl-s1
   Chemicaliënbestendigheidstabel
   Voedingscertificaat
   Slipweerstand R 12 / V 8
   Externe slijtagetest in het OS 8-systeem
   Test tegen vochtbelasting langs de onderzijde van de 

vloer

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy MT 100  ca. 0,40 kg/m²
 
2 Basislaag Epoxy Primer PF ca. 1,20 kg/m² 
   + Vulstof  ca. 0,40 kg/m²
  (bv. Selectmix 01/03) 

 
3 Volledige instrooiing Kwartszand 07/12 DF ca. 6,00 kg/m²
 
4 Sealer Epoxy Color Top min. 0,90 kg/m²

2

1

3

4

Belasting:

Belasting:



24 25* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

* Voor gedetailleerde gegevens kan u de huidige versie van het technisch merkblad  / systeemopbouw en het respectievelijke certificaat raadplegen.  Eventuele certificaten gelden enkel voor het product in kwestie, dus 
het bovenvermelde systeem is niet noodzakelijk inbegrepen in het certificaat. Door de sealer en het instrooimateriaal te wisselen, kunnen verschillende R-klassen bekomen worden.

Chemicaliënbestendig gekleurd vloeicoatingsysteem met 
vergunning van de waterhuishoudingswet.

Eigenschappen
    Hoge chemicaliënbestendigheid
    Antislip oppervlak mogelijk
    Scheuroverbruggend

Toepassing
    Productiehallen
   Dammen
    Opslagruimtes

Certificaten *
    Brandklasse Bfl-s1
   Slipweerstand R10
    Slipweerstand R12
    Chemicaliënbestendigheidstabel
    Emissietest
   Algemeen bouwkundige vergunning
    Scheuroverbruggingstest

SL FLOOR WHG 01
Coating conform de waterhuishoudingswet

Laagdikte systeem: 
ca. 1,3 mm

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy GL 100  ca. 0,30 kg/m²
 
 Optionele Epoxy GL 100  ca. 0,50 kg/m² 
 egalisatielaag + Vulstof  ca. 0,50 kg/m²
 (ca. 0,50 mm) (vb. Kwartszand 0,1 – 0,4 mm) 

 
2 Vloeicoating Epoxy WHG Color min. 1,50 kg/m²
 
 Optioneel Glimmer GHL 3/0 ca. 0,05 kg/m² 
 specifieke instrooiing

2

1
2

1

3

4

Antistatisch, chemicaliënbestendig, gekleurd vloeicoating-
systeem met vergunning van de waterhuishoudingswet.

Eigenschappen
   Antistatisch
   Antislip oppervlak mogelijk
   Scheuroverbruggend

Toepassing
   Explosiebeveiligingszones
   Dammen
   Opslagruimtes

Certificaten *
   Brandklasse Bfl-s1
   Slipweerstand R 10
   Slipweerstand R 12 / V 8
    Chemicaliënbestendigheidstabel
    Emissietest
    Algemeen bouwkundige vergunning
    Scheuroverbruggingstest

SL FLOOR WHG AS 01
Antistatische coating conform de waterhuishoudingswet

Laagdikte systeem:
ca. 1,3 mm

Opbouw Product  Verbruik
 
1 Grondering Epoxy GL 100  ca. 0,30 kg/m²
 
 Optionele Epoxy GL 100  ca. 0,50 kg/m² 
 egalisatielaag + Vulstof  ca. 0,50 kg/m²
 (ca. 0,50 mm) (bv. Kwartszand 0,1 – 0,4 mm) 

 
2 Aardingsaansluiting Koperstrip  0,10 – 0,50 m/m²
 
3 Geleidende coating Epoxy Conductive ca. 0,15 kg/m²
 
4 Vloeicoating Epoxy WHG Color AS 1,50 – 2,00 kg/m²
 
 Optionele Glimmer GHL 3/0 ca. 0,05 kg/m² 
 specifieke instrooiing

Belasting:Belasting:



Intelligente oplossingen voor rand-  
aansluitingen, voegen en afvoeren

2726

Veilig en snel tot in 
het kleinste detail
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1
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1

2

3

1

2
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Afhankelijk van de locatie zijn vloeren soms onderhevig 
aan extreme mechanische belastingen. Daarom worden 
tussen verschillende bouwelementen berijdbare - mees-
tal waterdichte - uitzetvoegen geïnstalleerd ter ontlast-
ing. Het is belangrijk dat de coating precies tot aan het 
voegenprofiel aangebracht wordt. 

Randaansluitingen

Randaansluitingen
Los / ontkoppeld

Vastgehecht

Opbouw
 
1 Grondering in het coatingsysteem
 
2 Randisolatiestroken met duurelastische voegen
 
3 Epoxymortel (Epoxy ST 100 + Selectmix 0/10)
 
4 Coatingsysteem

Opbouw
 
1 Grondering in het coatingsysteem
 
2 Epoxymortel (Epoxy ST 100 + Selectmix 0/10)
 
3 Coatingsysteem

In de industrie ziet men vaak ruimtes waar de muren 
en vloeren rechtstreeks met elkaar in contact staan en 
een statisch systeem vormen. In deze gevallen wordt het 
vloercoatingsysteem zonder overgang aangesloten. Eerst 
wordt de holle kim aangemaakt met een epoxyhars-
mortel (opgevuld met kwartszand) en “nat-in-nat” in de 
grondering aangebracht.  Na het afspachtelen worden 
alle lagen tenslotte afgewerkt met de passende coating.

Aansluitvoegen

Dilataties 
Uitzetvoegprofiel

Afvoersysteem

Opbouw
 
1 Epoxymortelbed (Epoxy ST 100 + Selectmix 0/10)
 
2 Grondering in het coatingsysteem
 
3 Coatingsysteem

Opbouw
 
1 Epoxymortelbed (Epoxy ST 100 + Selectmix 0/10)
 
2 Grondering in het coatingsysteem
 
3 Coatingsysteem

Geïntegreerde afvoersystemen belasten de omliggende vloer 
door de drainage.  Voor een optimale hechting tussen de 
vloer en de afvoer moet in de overgangszone een ca. 10,0 
– 15,0 mm diepe groef ingefreesd worden en met coating- 
materiaal opgevuld worden. Vervolgens wordt de sealer over 
het hele oppervlak tot aan de afvoer aangebracht. De sokkel 
voor de randafsluiting wordt duurelastisch uitgevoerd. In de 
laatste fase volgt de poriënsluitende afspachteling van de wig 
en de finale coating.

Vooral bij lichtere en zwevene constructies moeten de 
randen vaak bestand zijn tegen zware wisselende belast-
ingen door het intensieve verkeer. In dit geval worden 
de randaansluitingen afzonderlijk aangebracht om te 
voorkomen dat bewegingen tussen de bouwelementen tot 
scheurvorming leiden. Afhankelijk van de belastingsgraad 
moet een andere soort holle kim uitgevoerd worden: 
bij lichte belasting is deze duurelastisch; bij zwaardere  
belastingen wordt de kim met lijm en randisolatiestroken 
uitgevoerd.
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Product à Epoxy Epoxy Epoxy Epoxy Epoxy  Epoxy Epoxy Epoxy 
Kleur â Primer PF OS Color Color Top WHG Color (AS) BS 2000 BS 3000 M BS 3000 SG BS 4000
 
zilvergrijs 
RAL 7001        

 
basaltgrijs 
RAL 7012        

 
betongrijs 
RAL 7023       

 
steengrijs 
RAL 7030        

 
kiezelgrijs 
RAL 7032        

 
lichtgrijs 
RAL 7035        

 
venstergrijs 
RAL 7040        

 
verkeersgrijs A 
RAL 7042        

 
verkeersgrijs B 
RAL 7043        

 
speciale kleuren * vanaf 10 kg vanaf 10 kg vanaf 100 kg – vanaf 20 kg vanaf 5 kg vanaf 200 kg 

* Gelieve hiervoor een aanvraag in te dienen!

Volledige instrooiing:

Contrastinstrooiing:

Articoflake blauw-wit (6727)

Colorflakes * zwart (6462)

Articoflake geel-blauw (6725)

Colorflakes * wit (6461)

Articoflake grijs-blauw (6720) Articoflake grijs (6722)

Articoflake rood-oranje (6721) Articoflake groen (6723)

Articoflake beige-bruin (6724)

Sedimentvlokken kwartsiet (6305) Sedimentvlokken agaat (6306)

Colorid 315 (6237) Colorid MIX AF (6224)

* Opmerking: hoeven niet noodzakelijk verzegeld te worden.

Colorid 305 (6227)

30

Kleurengamma van de epoxyproducten
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Epoxy ST 100
Transparante grondeer- en  
mortelhars

Epoxy MT 100
Snelle grondering voor   
matvochtige ondergronden

Primer  Hydro  LC 
Grondering en hechtbrug voor  
Baseplan

Epoxy BS 2000
Watergedragen gepigmenteerde 
grondering

Epoxy GL 100
Transparante grondeer- en mortel-
hars voor systemen met verplichte 
toelating

Gronderingen
Geoptimaliseerd voor epoxyvloeren en 
minerale egalisatiemortels



Primer Hydro LC
Grondering en hechtbrug voor Baseplan

Toepassingsgebieden: ¡ Binnen 
 ¡ Grondering op niet-zuigende ondergronden, zoals    
  bijv. oude keramiekvloeren 
 ¡ Grondering voor minerale ondergronden op basis van gips of cement
 
Eigenschappen: ¡ Oplosmiddelvrij 
 ¡ Sneldrogend 
 ¡ Gebruiksklaar 
 ¡ Uitstekende hechting op niet-zuigende ondergronden 
 ¡ Stroef oppervlak voor een optimale hechting

Aantal per pallet 75

VPE  5 l 
  Bus K

Verpakkingscode 05

Art. nr.

6359  ¡

3534

Transparant

Epoxy BS 2000
Watergedragen gepigmenteerde grondering

Toepassingsgebieden: ¡ Grondering in Remmers WDD-systemen 
 ¡ Hechtprimer op oude coatings en keramische tegels 
 ¡ Grondering in DIBt-gecertificeerde systemen voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Uitstekende hechting op vele ondergronden 
 ¡ Dampdoorlatend 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Aantal per pallet 200 

VPE  1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 
  Emmer W Emmer W Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 01 06 11 26

Art. nr.

6001 kiezelgrijs ¡ ¡	 ¡	 ¡

6002 zilvergrijs ¡ ¡	 ¡	 ¡

6005 lichtgrijs ¡ ¡ ¡	 ¡

6006 steengrijs ¡	 ¡ ¡

6009 basaltgrijs ¡	 ¡ ¡	 ¡

kiezelgrijs

lichtgrijs

basaltgrijs

zilvergrijs

steengrijs

Gebruik in systeem Pagina

TC Floor 2060 14

TC Floor 2080 15

TC Floor 2070 16

SL Floor 2160 17
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Epoxy GL 100
Transparante grondeer- en mortelhars voor systemen met verplichte toelating

Toepassingsgebieden: ¡ Grondering, hechtbrug en egalisatielaag 
 ¡ Grondering voor het SL Floor WHG-systeem (AbZ Z.59.12-302) 
 ¡ Grondering voor het SL Floor WHG AS-systeem (AbZ Z.59.12-303) 
 ¡	Grondering voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes    
  (AbZ Z-156.605-1487; Z-156.605-1594)
 
Eigenschappen: ¡ Mechanisch belastbaar en 
 ¡ Chemisch belastbaar 
 ¡ Goede indringing 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk 
 ¡ Geschikt als grondering zonder af te strooien onder Remmers PU- en   
  EP-coatings 
 ¡ Financieel voordelig door de hoge vulgraad

Aantal per pallet  

VPE  10 kg  25 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 11 26

Art. nr.

1427  ¡ ¡

Epoxy ST 100

Epoxy MT 100

Transparante grondeer- en mortelhars

Snelle grondering voor matvochtige ondergronden

Toepassingsgebieden: ¡ Grondering, hechtbrug en egalisatielaag 
 ¡ Aanmaken van drukvaste mortel, gietvloeren 
 ¡ Basislaag voor instrooivloeren 
 ¡  Grondering in het Remmers Deck OS 8 classic-systeem
 
Eigenschappen: ¡ Mechanisch en chemisch belastbaar 
 ¡ Goede indringing 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk 
 ¡ Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en EP-coatings

Toepassingsgebieden: ¡ Grondering, hechtbrug en egalisatielaag (ondergronden met een    
  restvochtgehalte)       
 ¡ Aanmaken van drukvaste mortel, gietvloeren
 
Eigenschappen: ¡ Ondergrondtolerant tot 6% restvocht (CM-methode)    
 ¡ Goede hechting op zwak zuigende ondergronden 
 ¡ Snel verhardend/overlaagbaar (doorharding vanaf +5°C) 
 ¡ Mechanisch en chemisch belastbaar 
 ¡ Weekmakervrij en nonylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk 
 ¡ Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en EP-coatings

Aantal per pallet 168 120

VPE  1 kg 2,5 kg  10 kg 25 kg 240 kg  720 kg 
  MKB MKB Emmer W Emmer W Vat Vat

Verpakkingscode 01 03 11 26 71 70

Art. nr. 

1160    ¡ ¡	 ¡	 ¡

6361  ¡ ¡

Aantal per pallet 168 120

VPE  1 kg 2,5 kg  10 kg 25 kg 
  MKB MKB Emmer W Emmer  W

Verpakkingscode 01 03 11 26

Art. nr.

0936    ¡ ¡

6362  ¡ ¡

Gebruik in systeem Pagina

TC Floor 2100 18

TC Floor 2130 19

SL Floor 2020 20

SL Floor 2030 21

Detailoplossingen 26

Systeem in gebruik Pagina

SL Floor WHG 01 24

SL Floor WHG AS 01 25

Gebruik in systeem Pagina

SR Floor 2140 22

SR Floor 2150 23
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Coatings
Vloeicoatings, rolcoatings en egalisatie

Epoxy Color Top
Gepigmenteerde rolcoating en 
sealer

Epoxy OS Color 
Gepigmenteerde vloeicoating

Epoxy BS 4000
Watergedragen gepigmenteerde 
egalisatie- en basiscoating

Epoxy WHG Color AS
Antistatische, chemisch bestendige, 
scheuroverbruggende coating

Epoxy Primer PF
Gepigmenteerde grondering en 
basislaag

Epoxy WHG Color
Chemisch bestendige, scheurover-
bruggende coating

Baseplan
Vloeregalisatiemortel voor binnen
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Epoxy Color Top
Gepigmenteerde rolcoating en sealer

Toepassingsgebieden ¡ Rolcoating voor de Remmers Comfortsystemen 
 ¡ Topsealer voor de Remmers Deck OS 8 en OS 8 classic-systemen 
 ¡ Topsealer voor instrooivloeren
 
Eigenschappen: ¡ Sterke bescherming tegen carbamaatvorming 
 ¡ Goede dekkracht op instrooivloeren 
 ¡ Mechanisch belastbaar 
 ¡ Chemisch belastbaar 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Aantal per pallet  

VPE  10 kg 30 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 11 31

Art. nr. 

6191 zilvergrijs ¡ ¡

6192 lichtgrijs ¡ ¡

6193 kiezelgrijs ¡ ¡

6194 steengrijs ¡ ¡

6195 basaltgrijs ¡ ¡

6196 verkeersgrijs A ¡ ¡

6188 verkeersgrijs B ¡ ¡

6190 speciale kleuren vanaf 10 kg ¡ ¡		 	 	 	 	 	

zilvergrijs

kiezelgrijs

basaltgrijs

verkeersgrijs B

lichtgrijs

steengrijs

verkeersgrijs A

speciale kleuren

Systeem in gebruik Pagina

TC Floor 2100 18

TC Floor 2130 19

SR Floor 2140 22

SR Floor 2150 23

Gebruik in systeem Pagina

SL Floor 2020 20

SL Floor 2030 21

Epoxy OS Color
Gepigmenteerde vloeicoating

Toepassingsgebieden: ¡ Coating 
 ¡ Gevulde coating 
 ¡  Coating in DIBt-gecertificeerde systemen voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Mechanisch belastbaar 
 ¡ Chemisch belastbaar 
 ¡ Berijdbaar met transpalletten en heftrucks 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Aantal per pallet 120 

VPE  2 kg 10 kg 25 kg 25 kg 
  Eimer W Eimer W

Verpakkingscode 02 11 25 26

Art. nr.

6981 kiezelgrijs ¡ ¡	 ¡

6982 zilvergrijs ¡ ¡	 ¡

6984 lichtgrijs  ¡ ¡

6985 basaltgrijs ¡	  ¡

6986 betongrijs 	  ¡

6987 venstergrijs 	  ¡

6988 steengrijs 	  ¡

6980 speciale kleuren vanaf 10 kg	 ¡	  ¡

kiezelgrijs

lichtgrijs

betongrijs

steengrijs

zilvergrijs

basaltgrijs

venstergrijs

speciale kleuren
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Epoxy BS 4000
Watergebaseerde, gepigmenteerde egalisatie- en basislaag

Toepassingsgebieden: ¡ Egalisatie- en basislaag voor de Remmers WDD-systemen 
 ¡ Egalisatie- en basislaag in DIBt-gecertificeerde systemen    
  voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Hoog vulbaar 
 ¡ Ideale basis voor gelijkmatige vlokkenvloeren 
 ¡ Dampdoorlatend 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Epoxy Primer PF
Gepigmenteerde rolcoating en sealer

Toepassingsgebieden: ¡ Rolcoating voor de Remmers Comfortsystemen 
 ¡ Topsealer voor de Remmers Deck OS 8 en OS 8 classic-systemen 
 ¡ Topsealer voor instrooivloeren
 
Eigenschappen: ¡ Mechanisch belastbaar 
 ¡ Zeer goede hechting op beton en cementdekvloeren 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Aantal per pallet 

VPE  30 kg 
  Emmer W

Verpakkingstype 31

Art. nr.

1224 zilvergrijs ¡

1225 lichtgrijs ¡

1226 neutraal ¡

Aantal per pallet 

VPE  10 kg 25 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 11 26

Art. nr. 

6321 kiezelgrijs ¡	 ¡

6322 zilvergrijs ¡	 ¡

6323 lichtgrijs ¡	 ¡

6320 speciale kleuren vanaf 200 kg ¡	 ¡

zilvergrijs kiezelgrijs

neutraal lichtgrijslichtgrijs zilvergrijs

Gebruik in systeem Pagina

SR Floor 2140 22

SR Floor 2150 23

Gebruik in systeem Pagina

SL Floor 2160 17

speciale kleuren 
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Epoxy WHG Color

Epoxy WHG Color AS

hemisch bestendige, scheuroverbruggende coating

Antistatische, chemisch bestendige, scheuroverbruggende coating

Toepassingsgebieden: ¡ Chemisch bestendige, scheuroverbruggende coating 
 ¡ Coating in het SL Floor WHG-systeem
 
Eigenschappen: ¡ Statisch scheuroverbruggend 
 ¡ Chemisch hoog belastbaar 
 ¡ Moeilijk ontvlambaar 
 ¡ Berijdbaar met transpalletten en heftrucks

Toepassingsgebieden: ¡ Antistatische, chemisch bestendige, scheuroverbruggende coating 
 ¡ Coating in het SL Floor WHG AS-systeem
 
Eigenschappen: ¡ Antistatisch 
 ¡ Statisch scheuroverbruggend 
 ¡ Chemisch hoog belastbaar 
 ¡ Moeilijk ontvlambaar 
 ¡ Berijdbaar met transpalletten en heftrucks

Aantal per pallet 

VPE  10 kg 25 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 11 26

Art. nr.

1425 lichtgrijs ¡	 ¡

1428 kiezelgrijs ¡	 ¡

1429 speciale kleuren vanaf 100 kg ¡	 ¡

Aantal per pallet 

VPE  10 kg 25 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 11 26

Art. nr. 

1431 kiezelgrijs ¡	 ¡

1432 lichtgrijs ¡	 ¡

1435 speciale kleuren vanaf 100kg ¡	 ¡

lichtgrijs

lichtgrijs

speciale kleuren

speciale kleuren

kiezelgrijs

kiezelgrijs

Gebruik in systeem Pagina

SL Floor WHG 01 24

Gebruik in systeem Pagina

SL Floor WHG AS 01 25

Baseplan
Vloeregalisatiemortel voor binnen

Toepassingsgebieden: ¡ Egalisatielaag onder coatings 
 ¡ Egalisatielaag onder vloerafwerkingen 
 ¡ Egalisatielaag onder keramische tegels 
 ¡ Laagdikte op cement-/calciumgebonden ondergronden: 3 - 20 mm,   
  bij oneffenheden tot 30 mm 
 ¡ Geschikt voor vloerverwarming
 
Eigenschappen: ¡ Hydraulisch verhardend 
 ¡ Spanningsarm 
 ¡ Met kunsthars gemodificeerd 
 ¡ Goed vloeigedrag 
 ¡ Hoge sterkte en hardheid 
 ¡ Te verpompen 
 ¡ Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC1plus-R) 
 ¡ Brandklasse: A2fl-s1 (conform DIN EN 13501-1)

Aantal per pallet 42

VPE  25 kg 
  Papieren zak 

Verpakkingscode 25

Art. nr.

6358 grijs ¡

grijs

44
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Epoxy BS 3000 M
Watergedragen, gepigmenteerde, 
matte sealer

Epoxy BS 3000 SG
Watergedragen, gepigmenteerde, 
zijdeglanzende sealer

PUR Aqua Color Top 2K M
Gepigmenteerde, zijdematte sealer

PUR Aqua Top 1K
Transparante fixeerlaag

PUR Aqua Top 2K SG
Transparante, zijdeglanzende sealer

PUR Aqua Top 500 2K M
Transparante, zijdematte sealer

Sealers
Watergedragen, transparante 
en gekleurde sealers
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Toepassingsgebieden: ¡ Sealer in Remmers WDD-systemen 
 ¡ Topsealer voor Remmers WDD-instrooivloeren 
 ¡ Sealer en instrooilaag in DIBt-gecertificeerde systemen    
  voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Zijdeglans 
 ¡ Antislip uitvoerbaar 
 ¡ Dampdoorlatend 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Aantal per pallet 200 

VPE  1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 
  Emmer W Emmer W Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 01 06 11 26

Art.-Nr.

6381 kiezelgrijs ¡ ¡	 ¡	 ¡

6382 zilvergrijs ¡ ¡	 ¡	 ¡

6383 lichtgrijs ¡ ¡ ¡	 ¡

6386 steengrijs ¡	 ¡ ¡	 ¡

6389 basaltgrijs ¡	 ¡ ¡	 ¡

6380 speciale kleuren vanaf 5 kg 	 ¡ ¡	 ¡

kiezelgrijs

lichtgrijs

basaltgrijs

zilvergrijs

steengrijs

Epoxy BS 3000 SG
Watergedragen, gepigmenteerde, zijdeglanzende sealer

speciale kleuren

Toepassingsgebieden: ¡ Sealer in Remmers WDD-systemen 
 ¡ Topsealer voor Remmers WDD-instrooivloeren 
 ¡ Sealer en instrooilaag in DIBt-gecertificeerde systemen    
  voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Mat 
 ¡ Antislip uitvoerbaar 
 ¡ Dampdoorlatend 
 ¡ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij 
 ¡ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk

Aantal per pallet  

VPE  5 kg 10 kg 25 kg 
  Emmer W Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 06 11 26

Art. nr.

6371 kiezelgrijs ¡	 ¡	 ¡

6372 zilvergrijs ¡	 ¡	 ¡

6370 speciale kleuren vanaf 20 kg ¡ ¡	 ¡

kiezelgrijs

zilvergrijs speciale kleuren

Epoxy BS 3000 M
Watergedragen, gepigmenteerde, matte sealer

Gebruik in systeem Pagina

TC Floor 2060 14

Gebruik in systeem Pagina

TC Floor 2060 14

TC Floor 2080 15

TC Floor 2070 16

48
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kleurloos

kleurloos kleurloos

PUR Aqua Top 500 2K M

PUR Aqua Top 2K SG

Transparante, zijdematte sealer

Transparante, zijdeglanzende sealer

Toepassingsgebieden: ¡ Sealer in Remmers WDD-systemen 
 ¡ Topsealer voor Remmers WDD-instrooivloeren 
 ¡ Sealer en instrooilaag in DIBt-gecertificeerde systemen    
  voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Zijdemat 
 ¡ Antislip 
 ¡ Lichtecht 
 ¡  Dampdoorlatend

Toepassingsgebieden: ¡ Sealer voor Remmers epoxycoatings 
 ¡ Fixatie en sealer voor Remmers vlokkenvloeren
 
Eigenschappen: ¡ Zijdeglans 
 ¡ Lichtecht 
 ¡ Dampdoorlatend

Aantal per pallet 200 

VPE  1 kg 10 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 01 11

Art. nr.

3633 kleurloos ¡ ¡

Aantal per pallet 200 

VPE  1 kg 10 kg 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 01 11

Art. nr.

3681 kleurloos ¡ ¡

Gebruik in systeem Pagina

TC Floor 2070 16

SL Floor 2160 17

PUR Aqua Color Top 2K M

PUR Aqua Top 1K

Gepigmenteerde, zijdematte sealer

Transparante fixeerlaag

Toepassingsgebieden: ¡ Sealer voor Remmers epoxy- en PUR-coatings 
 ¡ Sealer in DIBt-gecertificeerde systemen voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Zijdemat 
 ¡ Lichtecht 
 ¡ Dampdoorlatend

Toepassingsgebieden: ¡ Fixatie van Remmers vlokkenvloeren 
 
Eigenschappen: ¡ Sneldrogend

Aantal per pallet 

VPE  10 kg 
  Emmer W

Verpakkingscode 11

Art. nr.

3685 speciale kleuren vanaf 20 kg ¡

Aantal per pallet 200 30

VPE  2,5 l 10 l 
  Emmer W Emmer W

Verpakkingscode 03 10

Art. nr. 

3690  ¡	 ¡

speciale kleuren 

Gebruik in systeem Pagina

SL Floor 2160 17
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Speciale en      
aanvullende producten 
Decoratieve instrooimaterialen, kwartszand, 
vulstoffen en gereedschap

Epoxy CF 100
Set voor het effectief afdichten van 
scheuren

Add 250
Polymeergranulaat

Verdunning V 101
Reinigings- en verdunningsmiddel

Epoxy Conductive
Watergedragen geleidende coating

Koperstrip
Zelfklevende koperband

Add TX
Organisch verdikkingsmiddel

Epoxy Quick Fix
Snel reagerende kunstharsmortel

Glimmer GHL 3/0 
Mineraal instrooimateriaal
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Epoxy Quick Fix
Snel reagerende kunstharsmortel 

Epoxy CF 100
Set voor het effectief afdichten van scheuren

Opmerking: set bestaat uit 0,5 kg epoxyhars in mengemmer, 1,0 kg kwartszand, 10 stuks wapeningsstaafjes, 1 stuk injectiehulp, 1 paar 
wegwerphandschoenen

Opmerking: Set bestaat uit 1,0 kg epoxyhars in mengemmer, 9,0 kg speciale vulstof, 1 kwast en 1 paar wegwerphandschoenen in mengemmer

Toepassingsgebieden: ¡ Effectief vullen van scheuren en schijnvoegen
 
Eigenschappen: ¡ Zeer snelle uitharding 
 ¡ Uitharding bij lage temperaturen 
 ¡ Goede indringing 

Toepassingsgebieden: ¡ Holle en driehoekige kim 
 ¡ Opvullen en egaliseren van onvolkomenheden en beschadigingen 
 ¡ Opbouwen van drempels en overgangen
 
Eigenschappen: ¡ Speciale verpakkingseenheid incl. grondering 
 ¡ Snelle uitharding 
 ¡ Uitharding bij lage temperaturen 
 ¡ Eenvoudige verwerking

Aantal per pallet 120

VPE  1,5 kg 
  complete set 

Verpakkingscode 01

Art. nr. 

6089  ¡

Aantal per pallet 33

VPE  10 kg 
  Emmer K

Verpakkingscode 10

Art. nr. 

6272  ¡

Verdunning V 101

Epoxy Conductive

Reinigings- en verdunningsmiddel

Watergedragen geleidende coating

Toepassingsgebieden: ¡ Universeel oplosmiddel voor het verdunnen en reinigen 
  van niet uitgereageerde reactiehars
 
Eigenschappen: ¡ Goede reinigende werking 
 ¡ Goede verdunnende werking

Toepassingsgebieden: ¡ Geleidende laag voor antistatische Remmers-systemen 
 ¡ Geleidende laag voor het SL Floor WHG AS-systeem
 
Eigenschappen: ¡ Antistatisch (< 10 kΩ)

Aantal per pallet 360 84 50 24

VPE  6× 1 l 5 l 10 l 30 l 
  Bus W Bus W Bus W Bus W

Verpakkingscode 01 05 10 30

Art. nr. 

0978  ¡	 ¡	 ¡	 ¡

Aantal per pallet 28

VPE  10 kg 
  Emmer W

Verpakkingscode 10

Art. nr. 

6671  ¡
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Glimmer GHL 3/0
Mineraal instrooimateriaal

Add 250
Polymeergranulaat

Toepassingsgebieden: ¡ Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers
 
Eigenschappen: ¡ Kleurneutraal  
 ¡  Eenvoudig door te roeren

Aantal per pallet 480

VPE  0,25 kg 
  Bus

Verpakkingscode 83

Art. nr. 

6271  ¡

Add TX
Organisch verdikkingsmiddel

Toepassingsgebieden: ¡ Verdikkingsmiddel voor kunstharsen
 
Eigenschappen: ¡ Eenvoudig door te roeren

Aantal per pallet 150 40

VPE  1 kg  5 kg 
  Paperen zak Papieren zak 

Verpakkingscode 01 05

Art. nr. 

0942  ¡	 ¡

Toepassingsgebieden: ¡ Doelgerichte instrooiing voor Remmers-vloercoatings
 
Eigenschappen: ¡ Structureert de oppervlakken 

Aantal per pallet 44

VPE  2,5 kg 
  Emmer K

Verpakkingscode 03

Art. nr. 

6742  ¡
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Colorid Collection
Gekleurde vlokken voor volledige instrooiing

Sedimentvlokken
Gekleurde vlokken voor volledige instrooiing

Toepassingsgebieden: ¡ Volledige instrooiing in Remmers-vloercoatings
 
Eigenschappen: ¡ Eén of meerkleurig 

Toepassingsgebieden: ¡ Volledige instrooiing voor Remmers-vloercoatings  
 ¡ Besttanddeel van DIBt-toegelaten systemen voor verblijsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Meerkleurig

Aantal per pallet 40 

VPE  10 kg 
  Karton

Verpakkingscode 10

Art. nr. 

6305 kwartsiet ¡

6306 agaat ¡

6329 speciale kleuren vanaf 10 kg ¡

Aantal per pallet 56 

VPE  10 kg 
  Karton

Verpakkingscode 10

Art. nr.

6227 Colorid 305 ¡ 
 zwart-antraciet

6237 Colorid 315  ¡ 
 lichtgrijs-wit

6224 Colorid Mix AF  ¡ 
 grijs-gemëleerd

6241 Speciale kleuren vanaf 10 kg ¡

Articoflake
Gekleurde vlokken voor contrastinstrooiing

Toepassingsgebieden: ¡ Contrastinstrooiing voor Remmers-vloercoatings 
 ¡ Bestanddeel van DIBt-gecertificeerde systemen voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Eén of meerdere kleuren 
 ¡ Sealer noodzakelijk

Aantal per pallet 640

VPE  8× 0,5 kg 
  Karton

Verpakkingscode 84

Art. nr.

6720 grijs-blauw ¡

6721 rood-oranje ¡

6722 grijs ¡

6723 groen ¡

6724 beige-bruin ¡

6725 geel-blauw ¡

6727 blauw-wit ¡

kwartsiet

agaat speciale kleuren

zwart antraciet

speciale kleuren

lichtgrijs-wit grijs-gemêleerd

grijs blauw

grijs

beige-bruin

rood oranje

groen

geel-blauw blauw-wit
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Kwartszand 07/12 DF
Vuurgedroogd kwartszandmengsel

Kwartszand 03/08 DF
Vuurgedroogd kwartszandmengsel

Toepassingsgebieden: ¡ Instrooizand voor Remmers-systemen
 
Eigenschappen: ¡ Gewassen 
 ¡ Vuurgedroogd 
 ¡ Stofvrij

Toepassingsgebieden: ¡ Instrooizand voor Remmers-systemen
 
Eigenschappen: ¡ Gewassen 
 ¡ Vuurgedroogd 
 ¡ Stofvrij 

Aantal per pallet  40

VPE  25 kg 
  Papieren zak 

Verpakkingscode 25

Art. nr.

4406  ¡

Aantal per pallet 40

VPE  25 kg 
  Papieren zak

Verpakkingscode 25

Art. nr. 

4407  ¡

Ceramix 07
Gekleurd kwartszand

Toepassingsgebieden: ¡ Instrooizand voor Remmers-Systemen
 
Eigenschappen: ¡ Meerkleurig  
 ¡ Bevat geen pyriet  
 ¡ PUR-gecoat

Aantal per pallet 40

VPE  25 kg 
  Papieren zak 

Verpakkingscode 25

Art. nr. 

6650 lichtgrijs ¡

6651 zilvergrijs ¡

6652 roodbruin ¡

6656 terracotta ¡

Toepassingsgebieden: ¡ Contrastinstrooiing voor Remmers-vloercoatings 
 ¡ Bestanddeel van DIBt-gecertificeerde systemen voor verblijfsruimtes
 
Eigenschappen: ¡ Eenkleurig 
 ¡ Geen sealer vereist

Colorflakes
Gekleurde vlokken voor contrastinstrooiing

Aantal per pallet 640

VPE  8× 0,5 kg 
  Karton

Verpakkingscode 84

Art.-Nr.

6461 wit ¡

6462 zwart ¡

wit

zwart
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Selectmix SBL DF
Vulstofmengsel met speciale zeeflijn

Toepassingsgebieden: ¡ Speciale vulstof voor compatibele Remmers-systemen
 
Eigenschappen: ¡ Hoge vulgraden mogelijk, ook bij geringe laagdikte 
 ¡ Stofarm

Aantal per pallet 70 63

VPE  10 kg 15 kg 
  Papieren zak Papieren zak 

Verpakkingscode 10 15

Art. nr.

6751  ¡	 ¡

Selectmix RMS
Vuurgedroogd kwartszandmengsel

Toepassingsgebieden: ¡ Vulstof voor specifieke Remmers-systemen
 
Eigenschappen: ¡ Gewassen 
 ¡ Vuurgedroogd

Aantal per pallet 40

VPE  25 kg 
  Papieren zak

Verpakkingscode 25

Art. nr.

6752  ¡

Selectmix 0/10
Vulstofmengsel met speciale zeeflijn

Toepassingsgebieden: ¡ Speciale vulstof voor compatibele Remmers-systemen 
 ¡ Mortel voor holle kimmen 
 ¡ Reparatiemortel
 
Eigenschappen: ¡ Universeel inzetbaar 
 ¡ Zeer sterk resultaat 
 ¡ Eenvoudig glad af te werken en zelfverdichtend 

Aantal per pallet 52

VPE  10 kg 
  Emmer K

Verpakkingscode 10

Art. nr. 

6750  ¡

Selectmix 01/03
Vuurgedroogd kwartszand

Toepassingsgebieden: ¡ Vulstof voor compatibele Remmers-systemen
 
Eigenschappen: ¡ Gewassen  
 ¡ Vuurgedroogd

Aantal per pallet 40

VPE  25 kg 
  Papieren zak 

Verpakkingscode 25

Art. nr.

4405  ¡
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Collomix® mengstaaf LX
Voor het mengen van reactiehars, vloercoatings en verven

Toepassingsgebieden: ¡ Mengen van laagvisceuze, vloeibare en verlopende materialen
 
Eigenschappen: ¡ Sterke stroming in het materiaal 
 ¡ Optimale mengwerking in de kortste tijd 
 ¡ Aansluiting mengstaaf S: boormachine 
 ¡ Aansluiting mengstaaf HF: HEXAFIX® 
 ¡  Menghoeveelheid:: 

LX 90 S: 5 – 15 Liter 
LX 120 HF: 15 – 25 Liter

Aantal per pallet  

VPE  4 Stuks 
  Karton

Verpakkingscode 01

Art. nr.

4297 LX 90 S ¡

4296 LX 120 HF ¡

Rollerbeugel
Geschikt voor rollers en walsen met of zonder telescoopsteel

Toepasingsgebieden: ¡ Bevestiging van rollers en walsen
 
Eigenschappen: ¡ Verzinkte staalbeugel met kunststofgree 
 ¡ Rollerbeugel 10 cm geschikt voor rollers met een breedte tot 15 cm

Aantal per pallet 

VPE  20 Stuks 5 Stuks 
  Karton Karton

Verpakkingscode 01 01

Art. nr.

4449 10 cm ¡

4445 25 cm  ¡

Rollerbeugel U-vorm profiel
Geschikt voor rollers en walsen met of zonder telescoopsteel

Toepassingsgebieden: ¡ Bevestiging van rollers en walsen voor vloercoatings
 
Eigenschappen: ¡ Twee uitvoeringen: 
  - vaste breedte, 25 cm 
  - continue verstelbare breedte, van 30 – 61 cm 
 ¡ Kwaliteitsvol en stevig

Aantal per pallet 

VPE  10 Stuks 
  Karton

Verpakkingscode 01

Art. nr.

5069 250 mm ¡

5068 300 – 610 mm ¡

Epoxyroller
Voor het aanbrengen van vloercoatings

Toepassingsgebieden: ¡ Aanbrengen van coatings
 
Eigenschappen: ¡ Poolhoogte: 14 mm 
 ¡ Pluisvrij 
 ¡ Materiaal: nylon

Aantal per pallet 

VPE  200 Stuks 10 Stuks 
  Karton Karton

Verpakkingscode 01 01

Art. nr.

5045 Breedte: 10 cm ¡

5049 Breedte: 25 cm  ¡

5040 Breedte: 50 cm  ¡
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Metalen prikroller
Egel

Toepassingsgebieden: ¡ Egaliseren en ontluchten van coatings 
 
Eigenschappen: ¡ Lengte stekels: 13 mm 
 ¡ Diameter stekels: 0,04 mm

Aantal per pallet 

VPE  Breedte 25 cm Breedte 50 cm 
  1 Stuk/Karton 1 Stuk/Karton

Verpakkingscode 01  02

Art. nr. 

5064  ¡	 	 ¡

Strijkspaan
Voor tandlijsten 

Toepasingsgebieden: ¡ Aanbrengen van coatings 
 ¡ Aanbrengen van minerale lijmen met de buttering-floatingtechniek
 
Eigenschappen: ¡ Breedte: 280 mm

Aantal per pallet 

VPE  65 Stuk  
  Karton

Verpakkingscode 01

Art. nr.

4787  ¡

Tandlijst
Voor het gelijkmatig aanbrengen van coatings

Toepassingsgebieden: ¡ Aanbrengen van coatings
 
Eigenschappen: ¡ Breedte: 280 mm

Aantal per pallet  

VPE        12 Stuks 
        Doos

Verpakkingscode     01

Art. nr.

5059 Vertanding 5  ongevulde dunne coatings  0,80 – 1,00 kg/m² ¡ 

5060 Vertanding 7  ongevulde coatings  1,20 – 1,50 kg/m² ¡ 

5029 Vertanding 22 structuurcoatings  0,20 – 0,40 kg/m² ¡

4572 Vertanding 25 zelfnivellerende coatings  1,20 – 1,80 kg/m² ¡

5063 Vertanding 46 zelfnivellerende coatings   1,80 – 2,00 kg/m² ¡

5067 Vertanding 48 zelfnivellerende coatings   2,30 – 2,50 kg/m² ¡

5024 Vertanding 55 zelfnivellerende coatings  2,50 – 3,00 kg/m² ¡

Tandblad
Voor het gelijkmatig aanbrengen van coatings

Toepassingsgebieden: ¡ Aanbrengen van coatings
 
Eigenschappen: ¡ Verenstaal, 645 mm breed 
 ¡ Hoogte: 100 mm; Dikte: 0,60 mm

Aantal per pallet 

VPE        1 Stuk 
    

Verpakkingscode      01

Art. nr.

4631 Vertanding 5  ongevulde dunne coatings  0,80 – 1,00 kg/m² ¡

4632 Vertanding 7  ongevulde coatings   1,20 – 1,50 kg/m² ¡

4633 Vertanding 22 structuurcoatings  0,20 – 0,40 kg/m² ¡

4634 Vertanding 25 zelfnivellerende coatings  1,20 – 1,80 kg/m² ¡

4635 Vertanding 46 zelfnivellerende coatings   1,80 – 2,00 kg/m² ¡

4636 Vertanding 48 zelfnivellerende coatings  2,30 – 2,50 kg/m² ¡

4637 Vertanding 55 zelfnivellerende coatings  2,50 – 3,00 kg/m² ¡
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Egaliseerrakelhouder

Toepassingsgebieden: ¡ Drager voor de bevestiging van tandbladen
 
Eigenschappen: ¡ VA vierkante buis, 650 mm breed 
 ¡ Met steelhouder, zonder blad

Aantal per pallet 

VPE  1 Stuk 
  

Verpakkingscode 01

Art. nr.

4630  ¡

Nagelschoenen spits
Risicovrij bewandelen van coatings en minerale egaliseermortels

Toepassingsgebieden: ¡ Aanbrengen van coatings 
 ¡ Aanbrengen van vloeregalisatie
 
Eigenschappen: ¡ Stalen nagels Hoogte: 30 mm 
 ¡ Klitband 
 ¡ Universele maat

Aantal per pallet 

VPE  10 Paar 
  Karton

Verpakkingscode 02

Art. nr..

4010  ¡

Remmers-set voor elektrische isolatie
Set voor 10 aardingspunten 

Toepassingsgebieden: ¡ Voor het wegleiden van elektrostatische ladingen in vloeren 
 ¡ Set voor de installatie van 10 aansluitingspunten
 
Eigenschappen: ¡ Elektrische isolatieset bestaande uit: 
  10× pluggen S8 × 40 
  10× zeskantige moeren M6 
  10× zeskantige moeren M6 zelfborgend 
  10× sluitringen Ø 55 mm 
  10× sluitringen Ø 30 mm 
  10× binnenzeskantbouten M6 
  10× kabelschoenen 
  20× zelfklevende koperstrips 
   1× inbussleutel 
   1× SDS boor Ø 8 mm

Aantal per pallet 128

VPE  1 Stuk 
  Box

Verpakkingscode 01

Art. nr.

4933  ¡

Koperstrip
Zelfklevende koperband

Toepassingsgebieden: ¡ Systeembestanddeel van elektrisch geleidende systemen 
 ¡ Koperband in het SL Floor WHG AS-systeem
 
Eigenschappen: ¡ Zelfklevend

Aantal per pallet 1000

VPE  1× 16,5 m 
  Rol

Verpakkingscode 01

Art. nr.

4551  ¡



Uitgebreide klantenservice dankzij een netwerk   
van adviseurs verspreid over heel Europa

7170

Zonder twijfel een   
verstandige beslissing



Leverservice

Gezien de sterke groei en de stijgende verwachtingen van 
klanten heeft Remmers de geïntegreerde logistiek tot een 
kerncompetentie van het bedrijf gemaakt. Alle processen, 
van de aankoop van grondstoffen over de productie en de 
opslag tot en met de distributie, worden stelselmatig geop-
timaliseerd en op elkaar afgestemd.

Het resultaat is een concept dat de levering van afzonder-
lijk bestelde en vervaardigde producten mogelijk maakt, 
onafhankelijk van de locatie en binnen de kortst mogelijke 
termijn. In het nieuwe, geïntegreerde logistiek concept zijn 
alle processen geoptimaliseerd en afgestemd op toekoms-
tige groei. Het 24u-logistiek concept (binnen 24 uur van 
een nieuwe bestelling naar de levering) is uniek in onze 
sector en wordt in Duitsland al erg succesvol toegepast. Op 
die manier kunnen onze klanten vasthouden aan hun per-
soonlijke, specifieke werfplanning en winnen ze tijd in het 
bevoorradingsproces.

Analyse

Bernhard Remmers Instituut voor Analyse (BRIfA). Een voll-
edig onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium garandeert 
de absolute neutraliteit bij de uitvoering van analysen en 
certificeringen. De analytische prestaties en de modernste 
onderzoeksmethodes van het BRifA-instituut omvatten
onder andere de vakgebieden hout, minerale bouwmateria-
len, coatings, verfstoffen en lakken.  De opdrachtgevers zijn 
al even gevarieerd, gaande van particuliere klanten over 
architecten en verwerkers tot openbare instituten.

Opleiding

Goed opgeleid en gemotiveerd personeel vormt het basis-
kapitaal van elke onderneming.  Met de oprichting van de 
non-profit Bernhard Remmers Akademie heeft de Rem-
mers-groep zich geëngageerd om naast de ontwikkeling 
en vervaardiging van kwaliteitsproducten ook vanuit een 
neutraal standpunt globale kennis te genereren voor ver-
schillende personen en instanties actief in de bouwwereld.
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Professioneel     
partnerschap en    
ondersteuning van   
a tot z

Advies

De geheime formule van onze klantenservice steunt op 
effectieve besluitvormingsprocessen, korte levertijden 
en een nauwe band met onze klanten. Met meer dan 400 
lokale vertegenwoordigers en technische specialisten 
verspreid over heel Europa beschikt Remmers over een 
uitzonderlijk netwerk voor competent advies. Onze ser-
viceteams beschikken over meerdere jaren ervaring en 
zijn specifiek opgeleid in functie van de behoeften van 
de markt en de klant. Of het nu gaat om verwerkers of 
architecten, technische of objectspecifieke support, wij 
vertrouwen op de kracht van samenwerking tussen men-
sen en streven naar duurzame partnerschappen op gelijke 
voet. Daarbij bieden we globaal advies over alle aspecten, 
gaande van de toepassing van producten over concept-
planning, wetten en voorschriften, technologische innova-
ties tot nieuwe designtrends.

Stalenservice

Vandaag de dag is er meer dan ooit nood aan een uniek con-
cept. Aannemers en architecten vragen ondersteuning om 
de toekomstige vloercoatings beter te kunnen visualiseren. 
Precies daarvoor kunnen vloeibare of fysieke stalen gemaakt 
worden volgens de specifieke wensen van de klant. Daar-
naast is het mogelijk om aan de hand van duizenden stand-
aardstalen zowel de optiek als de haptiek van de producten 
op voorhand te ervaren. Tegelijkertijd helpen staalboxen en 
kleurstalenboeken de verwerkers en architecten om reeds bij 
het eerste contact hun klanten te ondersteunen bij de keuze 
van het gepaste systeem.

Expertise en competenties van de Remmers-groep
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Functioneel,   
betaalbaar en 
decoratief
Vloercoatings voor vrijwel    
alle contexten

Van grote productiehallen over showrooms tot vrijetijdsruimtes en kantoren: wij bieden hoogbelastbare vloercoatings voor 
industrieel of commercieel gebruik. Wilt u een betaalbare en functionele coating of eerder kleurrijk en decoratief? Wij gaan 
samen met u op zoek naar het gepaste coatingsysteem. Daarbij bieden wij een complete 360° service:  van het eerste advies 
over de uitvoering tot aan de afgewerkte vloer.

Slijtvaste parkeervloeren en 
coatings voor parkeergarages 

Vloercoatings in moderne parkeergebouwen moeten bestand 
zijn tegen dagelijkse mechanische en thermische belastingen. 
Met name de kleine trillingen in de vloer, veroorzaakt door 
het berijden, kunnen tot scheuren in het beton leiden. Op die 
manier kunnen schadelijke stoffen beter indringen en het 
wapeningsstaal en de betonstructuur aantasten. Ook water 
en strooizout vormen een enorme belasting voor de vloer.

Daarom biedt Remmers verschillende oppervlaktebescher-
mingssystemen aan die specifiek voor deze extreme gebru-
ikscontext getest zijn en al jaren succesvol gebruikt worden. 
Ze worden zowel in de nieuwbouw ingezet als bij de sanering 
en instandhouding van betonnen draagstructuren. Belangrijk 
daarbij is: Ongeacht hoe groot uw vloeroppervlakte is, wij 
realiseren uw vloer in een mum van tijd, zodat uw parkeer-
garage snel en probleemloos de deuren kan openen.

Elektrisch geleidende en isolerende vloersystemen

In de elektronica-industrie is het absoluut noodzakelijk om 
over de correcte ESD-conforme vloercoatings (ESD = Electros-
tatic Discharge = elektrostatische ontlading) te beschikken. 
Elektrostatische opladingen zijn een alomtegenwoordig   
probleem in de elektronica-industrie dat op verschillende  
manieren opgemerkt kan worden. In principe nemen mensen 
via de vloer elektrische ladingen op. Als men met een derge-
lijke lading bijv. een metalen voorwerp aanraakt, dan sprin-
gen de overtollige ladingen meteen over naar het voorwerp.  
Deze korte stroomstoot kan voldoende zijn om elektronische 
bouwelementen en onderdelen permanent te beschadigen. 
Met de hoogwaardige ESD-conforme vloercoatings van Rem-
mers wordt de elektrostatische oplading van mensen en  
machines verhinderd.

High Performance-industrievloeren

Industrievloeren zijn speciaal ontwikkeld voor industriële  
toepassingen in de ruime zin van het woord. Naast een   
gewaarborgde draagkracht moet een industrievloer ook zo 
lang mogelijk bestand blijven tegen alle soorten inwerkingen 
en bovendien een minimum aan verzorging en onderhoud  
vereisen.

De meerlaagse High Performance-industrievloeren van Rem-
mers zijn precies met dit doel ontwikkeld. Ze zijn langdurig  
bestand tegen puntbelasting en schuifbelasting, veroorzaakt 
door opslaggoederen, magazijnrekken, containers en wiel-
belasting door heftrucks en andere voertuigen. Bovendien 
garanderen ze een duurzaam veilig voetverkeer bij chemische 
belastingen.

Decoratieve designvloeren

Voor architecten, aannemers en ondernemingen   
bieden de decoratieve designvloeren van Remmers   
compleet nieuwe ontwerpmogelijkheden. De vloer- 
coatings uit polyurethaan en epoxyhars kunnen qua 
kleur en structuur tot in de kleinste details gepersonal-
iseerd worden. Eenkleurige vloeicoatings, een gedurfde 
kleurenmix of opvallende instrooimaterialen - elke vloer 
kan een opmerkelijk stijlelement worden. Dankzij een 
hoge herkenbaarheid, optimaal loopcomfort, verhoogde 
slipweerstand, eenvoudige reiniging en een aangename 
werk- en welzijnssfeer zijn deze decoratieve vloersyste-
men perfect geschikt voor commercieel gebruikte ruim-
tes zoals voedingwinkels en modeboetieken of formele 
locaties zoals kantoren, vergaderruimtes en foyers.
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