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De functie van de kantstrook in het Arturo Concreta systeem is om 
scheurvorming in de gietvloer te voorkomen. De Arturo Concreta 
Gietvloer zet zich bij de doorharding eerst uit door de chemische 
reactie tussen het water en het cement waardoor er een kristal 
ontstaat. Daarna krimpt het doordat het water uit de gietvloer 
verdwijnt.  
De kantstrook zorgt voor een flexibele barrière tussen de statische 
delen van een ruimte (wanden), en zorgt dat er geen hechting 
plaatsvindt en de uitzetting kan worden opgevangen. Hierdoor heeft 
de Arturo Concreta Gietvloer rondom ruimte om uit te zetten en te 
krimpen en is de kans op scheurvorming geminimaliseerd.  
De kantstrook dient altijd zonder spanning te worden aangebracht 
door ter plaatse de uitwendige en inwendige hoeken stotend aan te 
brengen. Dit voorkomt dat men juist spanning creëert. 
 


