
GIETVLOEREN

POLYURETHAAN (PU-)HARS

PU-kunsthars  vernet  door  een  reactie  met  een
uithardingsmiddel  of  door  het  in  de  lucht
aanwezige  vocht.  De  hars  hardt  uit  onder
invloed van warmte. De zachtere PU-kunsthars-
vloersystemen  zijn  het  populairst  voor  residen-
tiële  toepassingen,  onder  meer  dankzij  het
comfort  dat  ze bieden,  waarover  straks  meer.
De hardere varianten worden toegepast  in  in-
dustriële gebouwen en in kantoor-, bijeenkomst-
en  handelsruimten.  Daarnaast  wordt  PU  ook
gebruikt op terrassen en in parkings.

Altijd een toplaag nodig
Boven op een PU-harsvloer moet u steeds een of
twee  PU-toplagen  aanbrengen,  dit  om  de
mechanische, chemische en uv-resistente eigen-
schappen van de vloer nog te versterken. Ofwel
is de gietlaag niet uv-bestendig en komt daar-
boven  een  gekleurde  uv-resistente  toplaag.
Ofwel is de gietlaag wel bestand tegen uv en
komt daarboven een transparante, uv-resistente
toplaag. Standaard heeft u de keuze tussen een
water- en solventgebaseerde toplaag, met één
of twee componenten. Watergebaseerd maakt
momenteel  iets  meer  de  trend  uit,  maar  is
mechanisch wat minder sterk dan solventgeba-
seerd. Daarnaast bestaat er ook een solventvrije
toplaag met één of twee componenten.

Mechanische en chemische resistentie
Mechanisch is PU-kunsthars zeker sterk genoeg
voor  de zonet aangehaalde populaire toepas-
singen. Ook de chemische resistentie zit goed.
Op dat  vlak  zal  een  watergedragen  toplaag
perfect volstaan in pakweg een rusthuis. Maar
bijvoorbeeld in een chemisch labo, waar speci-
fieke chemicaliën in concentratie voorkomen, is

mogelijk een sterkere PU-toplaag aangewezen.
Het  best raadpleegt  u de chemischeresistentie-
lijsten  van  uw leverancier  of  neemt  u  contact
met hem op.

Uv-bestendigheid
Over het algemeen is ook deze goed, zeker bij
PU-hars  op  basis  van  alifatische  isocyanaten.
Ook  interessant  op  esthetisch  vlak:  bij  PU-
harsvloeren  zijn  verschillende  glansgraden
mogelijk.  De vloeren  kunnen  effen  glad  afge-
werkt  zijn,  maar  ook  effen  gestructureerd  of
zelfs met kwarts ingestrooid antislip en glanzend
tot  satijn.  PU-kunstharsvloeren  bestaan  ook  in
betonlook.

Taai of zacht elastisch
Een PU-harsvloer is elastischer dan epoxy, waar-
door  u  er  zachter  over  loopt,  met  mogelijk
akoestische demping. De warmtegeleiding van
PU is ook beter dan die van epoxy. Dat alles
maakt  dat  PU-harsvloeren  comfortabeler  zijn
dan epoxyvloeren.  Een taai  elastische PU-hars
vergt meer kracht om te rekken, maar heeft een
mindere  rek-tot-breuk.  Bij  de  zacht  elastische
variant geldt het omgekeerde, daarom is deze
beter aangewezen om voegen te overbruggen
dan de taai  elastische variant.  Als  die laatste
over  een  te  veel  bewegende  voeg  wordt
geplaatst,  kan  de  vloer  op  termijn  scheuren
vertonen. Neem dilatatievoegen altijd over.

KUNSTHARSGIETVLOEREN:
BIJZONDER VEELZIJDIGE 
OPLOSSINGEN
ONTDEK HIER DE BELANGRIJKSTE SOORTEN

ele bedrijven en particulieren kiezen voor een kunsthars-
gietvloer. Drie grote types zijn epoxy-, PU- en cement-

gebonden vloeren. Epoxyvloeren worden vaak gekozen wegens
hun goede mechanische en chemische resistentie, in combinatie
met vaak geen al te hoge prijs. PU-hars is comfortabeler en die 
treft u daarom eerder in woningen. Cementgebonden vloeren 
zitten vaak onder een andere vloerafwerking, maar zijn van-
daag ook beschikbaar als esthetische afwerking. Welke ken-
merken vertonen de vloeren zoal? En waarop te letten bij de 
plaatsing?

V

Tom Dejonghe

In deze parking kwam boven op een hechtingsprimer op basis 
 van epoxyhars, licht ingestrooid met kwartszand, een PU-basislaag

ingestrooid met kwartszand en een PU-verzegelingslaag
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Vochtgevoelig tijdens de plaatsing
Opstijgend vocht  kan osmose (blazen)  veroor-
zaken.  Dit  kan  meestal,  afhankelijk  van  het
vochtpercentage in de ondergrond, voorkomen
worden door eerst een epoxydampscherm aan
te brengen op de ondergrond, alvorens de PU-
gietvloer  te  plaatsen.  Is  de  ondergrond  te
vochtig, dan kunt u kiezen voor een dampopen
epoxyvloer,  een  ander  systeem  dus,  zoals
verderop beschreven. Indien de ondergrond te
vochtig is, is de hechting niet goed en vormt er
zich mogelijk schuim op het PU. 
Komt  er  tijdens  het  plaatsen  en  de  volledige
uithardingstijd vocht op het PU, door te morsen
of door een te hoge relatieve luchtvochtigheid,
dan ontstaat  er  eveneens  mogelijk  schuim  en
een esthetische storing. 

EPOXY-KUNSTHARSVLOER

Ook epoxy is een door opwarming hardende
kunsthars.  Epoxy  wordt  gekozen  wegens  de
goede  mechanische  en  chemische  resistentie,
samen met de niet al te hoge prijs. Epoxyhars is
ook al sinds jaren de meest gebruikte optie voor
industrieel zwaar belaste toepassingen, wegens
zeer hard. Hoewel er ook hard PU bestaat, dat
de hardheid van epoxy benadert. 

Mogelijk geen toplaag nodig
Maar  zelfs  in  vergelijking  met  hard  PU haalt
epoxy het vaak in industriegebouwen of grote
projecten  waarbij  de prijs  de  doorslag geeft.
Epoxy  is nu eenmaal vaak goedkoper,  omdat
de  oplossing  in  tegenstelling  tot  PU  mogelijk
geen toplaag vereist. Hoewel coatings en een
toplaag dus wel kunnen, bijvoorbeeld wanneer
uw klant  een  gietvloer  met  verfvlokken  of  met
antislip wenst. Ook een toplaag in PU is moge-
lijk,  zoals  straks zal blijken.  Epoxy is  dus  niet
altijd  goedkoper,  in  vergelijking  met  een  taai
elastisch of een hard PU. 

Mechanische en chemische resistentie
De  mechanische  resistentie  is  goed,  de  che-
mische mogelijk goed tot zeer goed. Sommige
epoxyharsen  hebben  immers  een  gewijzigde
chemische  samenstelling,  waardoor  ze  extra
bestand zijn tegen een welbepaald zuur. Ook
de druksterkte is groot, zelfs groter dan die van
beton.  Over het  algemeen zijn  PU-harsvloeren
beter  bestand  tegen  zuren  en  epoxyvloeren
beter tegen basen. Maar dit is zeker niet altijd
zo, bv. bij combinaties van PU en epoxy.

Niet uv-bestendig
Epoxy is niet goed bestand tegen uv, maar dit is
meestal  ook  niet  zo  belangrijk.  Indien  toch,
biedt opnieuw bijvoorbeeld een combinatie van
epoxy met een PU-toplaag uitsluitsel.

Niet elastisch
Maar  epoxy  heeft  wel  een  heel  sterke  houd-
kracht.  Dit  type  kunstharsvloer  heeft  ook  een
hoge  scheursterkte.  Maar  voegen  moeten
worden hernomen.

Eén standaardglans
In  tegenstelling  tot  PU-harsvloeren  vertoont
epoxy standaard één bijna spiegelende glans.
Stoort dit uw klant, dan kan dit opgelost worden
met  een  matte  epoxyafwerklaag  of  een  PU-
toplaag waarvan de glans aan te passen valt.
Ook epoxyvloeren bestaan in een decoratieve
betonlookvariant.

Dampopen
Bepaalde  types  epoxy  zijn  dampopen.  Daar-
voor  kunt  u  kiezen  wanneer  de  ondergrond
onvoldoende droog is. Zo kan het vocht nadien
nog ontsnappen, natuurlijk in een zekere mate.
Is de ondergrond te vochtig, dan moet er eerst
een vochtbarrière geplaatst worden.

CEMENTGEBONDEN GIETVLOER

Deze  vloerafwerking  bestaat  voornamelijk  uit
cement,  mineralen  en  water.  Een  dergelijke
egalinevloer nivelleert zichzelf en wordt daarom
vaak ingezet om een verweerde vloer te egali-
seren,  waarna  er  een  andere  vloerafwerking
bovenop komt. 

Mechanische en chemische resistentie
Mits er een PU-toplaag op wordt aangebracht.
De egalisatie heeft een hoge druksterkte, zeker
voldoende  voor  in  residentiële  en  openbare

ruimtes. In industriële omgevingen blijft mogelijk
wel  de  grotere  druksterkte  van  epoxy  vereist.
Een  cementgebonden  gietvloer  is  ook  uv-
bestendig.

Ook esthetische afwerking
Tegenwoordig bestaan er echter ook cementge-
bonden  gietvloeren  als  esthetische  afwerking,
met  bijvoorbeeld  een  extra  matte  PU-toplaag
voor  behoud  van  het  minerale  karakter,  met
toevoeging van kleurpigment ... 

Niet elastisch
Ook deze gietvloer is niet elastisch, voegen in
de ondergrond zijn dus te hernemen.

WAAROM VOOR 
KUNSTHARS/GIETVLOEREN KIEZEN?

Esthetisch
Gietvloeren bieden heel veel vrijheid in kleuren
en systemen. Uw klant kan ook relatief makkelijk
van  kleur  veranderen,  zonder  grote  breek-
werken:  het  is  een  kwestie  van  opschuren en
een nieuwe  gietvloer  of  vaak  zelfs  enkel  een
toplaag leggen.  Andere troeven die esthetisch
kunnen  overtuigen,  zijn  opnieuw  de  mogelijk
naadloze look, de goede warmtegeleiding (bij
een PU-harsvloer), akoestische demping …

Uit functionele overwegingen
Omdat  de  vloeren  meestal  vloeistofdicht  zijn
(interessant  in sanitaire ruimtes),  mogelijk  geen
naden  vertonen  (makkelijkere  reiniging),
chemisch en mechanisch resistent zijn, wegens
de eventuele antislip …

VERGELIJKINGSTABEL

KENMERK PU EPOXY CEMENT

MECHANISCHE EN 
CHEMISCHE RESISTENTIE

Lichte en middelzware 
belasting

Middel- en zware belas-
ting

Lichte en middelzware 
belasting

ELASTISCH Ja Nee Nee

UV-BESTENDIG Ja Nee Ja

VERSCHILLENDE 
GLANSGRADEN

Ja (met PU-afwerking) (met PU-afwerking)

DAMPOPEN Nee Ja Nee

BETON-/MINERALE LOOK Ja Nee Ja

AKOESTISCHE DEMPING Ja Nee Nee

Nog heel wat andere
kunstharsvloeren

Doordat epoxy, PU en cement te combi-
neren vallen in hybride systemen, vereen-
voudigen we de zaken  enigszins  in  de
tabel.  Er  bestaat  ook  nog  epoxy-PU,
epoxy-cement, PU-cement (hogere tempe-
ratuurschokresistentie),  PMMA  (acrylaat,
in  één dag te  plaatsen),  vinylester  (nog
betere chemische bestendigheid) en poly-
aspartic (snelle plaatsing).

Een van de eerste stappen is om een primerlaag aan te brengen
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Maar mogelijk  ook, bij  een renovatie  van de
vloer, wegens de geringe laagdikte. Als u een
parketvloer aanlegt, is deze al snel 12 mm of
meer dik. 
Tegels  zijn  makkelijk  12 tot  14 mm dik.  Een
gietvloer  is  daarentegen,  zoals  eerder  verteld,
dun. 
Met als gevolg dat u bijvoorbeeld geen deuren
moet  verhogen.  U  hoeft  een  eerdere  pvc-  of
linovloerbekleding  ook  niet  verwijderen:  de
nieuwe  gietvloer  kan  er  gewoon  over,  mits
enkele voorbereidingen en controles.

ALGEMENE KENMERKEN GIETVLOEREN

Goede warmtegeleiding
Doordat gietvloeren slechts 2 tot 4 mm dik zijn,
hebben ze over  het  algemeen geen isolerend
effect en geleiden ze dus goed de warmte. De
warmtegeleiding bij PU is wel nog beter dan bij
epoxy. Een cementgebonden vloer  kan tot 30
mm  dik  worden  geplaatst.  Een  esthetische
cementgebonden gietvloer is ongeveer 4 mm of
meer dik.

Alle gietvloeren zijn naadloos
Gietvloeren zijn naadloos, maar bij een epoxy-
en  cementgebonden  gietvloer  moet  u  wel  de
voegen hernemen als die er zijn. Zonder naden
vallen  de vloeren  makkelijker  te  reinigen,  met
minder water en zeep (maar ook niet te weinig,
zoals we straks zullen zien).

Geen geleiding van elektriciteit, tenzij …
Door de band geleidt een gietvloer geen elektri-
citeit. Maar soms is het wel nodig dat de vloer
ontlaadt,  bijvoorbeeld  in  een  explosiegevaar-
lijke ATEX-zone. 
Dan wordt er een geleidend systeem geplaatst
met  eerst  een  koperen  strip,  met  daarop  een
geleidende primerlaag. Daarover  komt tot  slot
een  gietvloer  met  geleidende  vezels  erin
verwerkt.

AANDACHTSPUNTEN 
VOOR DE ONDERGROND

Hechtsterke en 
drukvaste ondergrond
Volgens  de gangbare normen  moet  de hecht-
sterkte  van  de  ondergrond  1,5  N/mm²  be-
dragen,  de  drukvastheid  25  N/mm².  Indien
nodig, kunt u de ondergrond bijvoorbeeld ver-
beteren met een versterkende primer.

Blijvend droge ondergrond
Is de ondergrond nieuw aangelegd, en is deze
cement-  of  gipsgebonden (anhydriet),  gemaakt
met  standaardproducten?  Dan  moet  deze
minstens  door  de  band  28  dagen  oud  zijn,
opdat  hij  voldoende  doorgehard  is.  Bij  een
cementgebonden  ondergrond  moet  het  rest-
vochtpercentage  <  4  CM%  (<  6  CM%  bij
dampopen  epoxy)  zijn,  bij  gipsgebonden
ondergrond < 0,5 tot 1 CM%.

Hoe bereidt u de ondergrond voor?
Verwijder  eerst  cementhuidjes  en  betonresten
door  te  schuren of  te  stralen.  Een  gietvloer  is
standaard 2 tot 4 mm dik, zoals al verteld. U
verwijdert  dus  het  best  alle  oneffenheden  die
daarboven steken. De ondergrond moet zeker
voldoende  vlak  zijn.  En  waterpas,  want  giet-
vloeren volgen de vloer, ook als die helt.
Gladde  en  dichte  ondergronden  moet  u
opruwen, door stofvrij  te stralen of  te schuren.
Met die laatste optie kunt  u ook huid op een
anhydrietvloer  verwijderen.  Verontreinigde
ondergronden reinigt u eerst chemisch, alvorens
de vloer te stralen of te schuren (wel afhankelijk
van  bv.  de  ondergrond,  eventueel  voor  én
nadien schuren/stralen). Zaagsneden, scheuren
en  gaatjes  vult  u  met  een  geschikte  herstel-
mortel. Nadien maakt u de vloer stofvrij met een
industriële stofzuiger.  Stof  en vervuiling moeten
weg, omdat ze de hechting verminderen.

CONTROLE OVER 
DE OMSTANDIGHEDEN CRUCIAAL

Geen te hoge luchtvochtigheid
Een epoxyvloer is niet watergedragen (behalve
de dampopen versie). Evenmin als de gietlaag
van de PU-harsvloer. Maar de toplaag daarop
is  mogelijk  wel  watergedragen.  In  dat  geval
moet de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte
doorheen de volledige droging tussen de 50%
en 75 à 85% blijven, ook tijdens de uitharding.
Is ze te laag, dan droogt de vloer te snel uit. Is
ze te hoog, dan slaat het vocht mogelijk terug,
met  de eerder vermelde esthetische storing tot
gevolg.

Juiste temperatuur
Ook de temperatuur moet steeds op het juiste
peil  blijven,  zowel  die  waarin  u  het  product
vooraf bewaart, als die van de ondergrond en
de ruimte waarin  u  vloert,  voor  een  optimale
uitharding. 

De  stockage-,  de  ondergrond-  en  de  ruimte-
temperatuur moeten altijd tussen 10 à 15 °C en
25 °C blijven, tot het einde van de uitharding.
De temperatuur van de ondergrond en het niet-
uitgeharde materiaal moet minstens 3 °C hoger
zijn  dan  het  dauwpunt,  om  het  risico  op
condensvorming of witte verkleuring op de vloer-
afwerking te verminderen.
Vermijd ook te veel zonlicht, waardoor de vloer
mogelijk te snel uitdroogt. Net als tocht: wegens
het temperatuurverschil én, bij PU, omdat deze
koude luchtstroom tot  condensatie op de vloer
kan  leiden,  en  vocht  op PU levert  problemen
op. 

Geen stof, insecten 
en huisdieren in de buur
Net als de ondergrond moet ook de omgeving
stofvrij  zijn.  Stof  kan  immers  in  de  vloer
belanden.  Net  als  insecten  en  eventueel  de
sporen van  huisdieren. Hou honden en katten
dus zeker uit de buurt. Insecten kunt u afleiden
met een uv-licht in een andere ruimte, tijdens de
werken.
De omstandigheden vallen echter niet perfect te
controleren. Eventuele kleine foutjes zijn ook te
herstellen.  Informeer  uw  klant  goed  over  wat
kan gebeuren en wat u ertegen doet.

PLAATSING

Welke gereedschappen nodig?
Afhankelijk  van het te plaatsen product en het
gewenste  uitzicht  wordt  er  gewerkt  met  een
spatel, borstel, rol, tandkam, wisser ... Investeer
ook in  meetapparatuur  om de temperatuur  en
de luchtvochtigheid op te volgen.

Hoeveel tijd nodig?
Standaard  moet  elke  laag  12  tot  24  uur
drogen, naargelang van het gebruikte product,
de temperatuur ... Afhankelijk van de gekozen
optie en de afwerking neemt de klus drie tot zes
dagen in beslag. Vervolgens is de vloer na één
dag licht  beloopbaar,  na  drie  dagen  mecha-
nisch  belastbaar  en  na  vijf  tot  zeven  dagen
chemisch belastbaar.

AFWERKING

Profielen en plinten
Kunt  u  voegen  niet  overbruggen,  dan vindt  u
daarvoor  (bewegings)voegprofielen  op  de
markt. 
Eventueel kunt u een gietvloer ook stoppen met
stopprofielen, of laten aansluiten op een ander
type  vloer  met  aansluitprofielen.  Daarnaast
bestaan  er  verschillende  plinten  en  kunsthars-
gebonden plintmortels.

Geen behandeling nodig
Na de plaatsing moet  de vloer  niet  specifiek
behandeld worden. Uw klant moet wel correct
het  reinigingsadvies  van  de  fabrikant  volgen.
Meestal houdt dit een wekelijks onderhoud met
stofzuiger en droge vloerwisser in, net als een
periodieke  schoonmaak  met  pads  of  een
dweil-/mopsysteem  met  het  juiste  product
(zonder film) en genoeg water. 

Met dank aan: Resiplast, Remmers, Sika, Arturo

Het leggen van kunstharsgietvloerenHet leggen van kunstharsgietvloeren
vergt veel vakmanschapvergt veel vakmanschap
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