
KUNSTHARS GIETVLOEREN MET EEN GROEN KARAKTER
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De nv RESIPLAST® begon ruim 50 jaar geleden met de 
zoektocht naar kunstharsoplossingen voor bouw en indus-
trie. Met hun ligging vlakbij de Antwerpse haven voorzagen 
ze toen al tal van magazijnen en industriehallen van een 
naadloze, industriële epoxyvloer. In de afgelopen decennia 
breidde het aanbod voortdurend uit. Naast epoxy-, PU- en 
PMMA-vloeren biedt Resiplast® ook oplossingen aan zoals 
vloeibaar aan te brengen membranen voor daken, bruggen 
en terrassen, producten voor het waterdicht maken van on-
dergrondse constructies en tunnels, grondstabilisatie en pro-
ducten voor betonherstel en lijmtechnieken. Doorgedreven 
vakkennis en innovatie bezorgen het bedrijf een ijzersterke 
reputatie. Hun systemen worden op heden wereld wijd toe-
gepast. Resiplast stelt nu zijn vernieuwde, watergebaseerde 
EPISOL® FLOORLINE GREEN-gamma voor.

EPISOL® FLOORLINE GREEN gebaseerd op water

Tot enkele jaren geleden was de drager van epoxyvloeren sol-
ventgebaseerd. Dat gaf een sterke geur af en was minder ge-
zond, voor de plaatser én voor het milieu. 

Bert DENDOOVEN, product en marketing manager :
Net daarom ontwikkelden we een WATERGEBASEERD assorti-
ment. Deze nieuwe productlijn heeft lage emissiewaarden en is 
volledig solventvrij. Zowel qua toepassingen als qua onderhoud 
heeft het Episol® Floorline Green assortiment heel wat voor-
delen. Zo zijn de epoxyvloeren onder meer bestand aan hoge 
temperaturen, Uv-bestendig en kleurvast. De vloeren zijn er in 
een uitgebreid kleurenpakket, van dunne coating tot industriële 
gietvloer. Er is zelfs een elektrisch afleidende variant van de in-
dustriële gietvloer. 
Dampdoorlatend, brandwerend of antislip? Je combineert 
diverse technische mogelijkheden volgens je noden, en dat al-
les in een ecologisch verantwoord systeem. Met de Episol® 
Floorline Green productlijn streven we naar producten met lage 
emissiewaarden, die volledig solventvrij zijn en voldoen aan de 
Belgische product emissiewetgeving (2012/0568/B) (EU CEN/TS 
16516), vrij van vluchtige organische stoffen. 

VOORDELEN voor bouwheer/opdrachtgever:

 Ecologisch verantwoorde systemen
 Water gebaseerd
 Lage emissiewaarden, solventvrij
 Duurzaam, lange levensduur
 Voldoet aan HACCP - na correcte uitvoering
 Bestand aan hoge temperaturen.
 Hoog decoratieve afwerking
 Uitgebreid kleurenpalet (RAL & NCS)
 UV-BESTENDIG, kleurvast
 Onderhoudsvriendelijk en snel schoon te maken
 Hygiënisch
 Geschikt voor stoomreiniging.

Voor architect, studiebureau en applicator:

 Op verschillende ondergronden (beton, tegels, … )
 Kan op vochtige ondergrond aangebracht worden.
 Dampdoorlatend systeem
 BRANDKLASSE Bfl -s1
 Hoge chemische en biologische resistentie
 Resistent tegen impact en slijtvast
 Naadloos, ook doorlopend op de plint
 Gladde of antislip afwerking
 Niet absorberend oppervlak
 Elektrisch afleidende mogelijkheden (ATEX – EX zone)
 Gebruiksvriendelijk
 Hoog rendement
 Volledig systeem van primer tot toplaag
 Zeer korte uithardingstijd.

Kunsthars vloersystemen – Coating of gietvloer ?

Beton is zeer sterk en dus prima geschikt om er vloeren mee te 
maken maar niet echt een vloeistofdicht materiaal. Door me-
chanische belasting van het oppervlak gaat dit ook mettertijd 
beschadigingen vertonen in de belaste zones en stof afgeven. 
Zonder bescherming zullen er onherroepelijk vlekken op ont-
staan en zullen vloeistoffen, chemicaliën en vuil in het oppervlak 
dringen. Ook om het oppervlak bestand te maken tegen zware 
belasting is het belangrijk om de vloer te beschermen. 

Afhankelijk van de noden kan je opteren om de vloer te coaten 
of te overlagen met een gietvloer. Een coating vormt een vaste, 
ononderbroken, gesloten, vloeistofdichte en ondoordringbare 
film. Een gietvloer biedt dezelfde voordelen maar is dikker en 
daardoor meer chemisch en mechanisch resistent. Deze water-
gebaseerde epoxysystemen worden gebruikt omdat ze goed 
hechten aan de ondergrond, een hoge stoot- en slijtbestendig-
heid hebben en gebruiksvriendelijk zijn in onderhoud. 

https://resiplast.be/
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