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Vloeren moet een hoop presteren, zeker 
wanneer het voor commerciële- en industri-
ele vloeren betreft. 

Deze voorwaarde is duidelijk: Aan iedere 
gebruikerswensen moet de vloeren kunnen 
voldoen.

De vloeren moeten tegen grote mechanische 
belasting zoals bijvoorbeeld door machines, 
pallets en vele andere zaken bestand zijn.

De vloeren moeten een contaminatie met 
chemische stoffen trotseren en hogere tem-
peraturen weerstaan.

De vloeren moeten goed reinigbaar zijn en 
alle hygiënische eisen moeten in acht worden 
genomen.

Maar ook eigenschappen voor gesloten stof-
vrije geconditioneerde ruimtes, vooral op het 
gebied van techniek, farmacie en dergelijke 
kunnen we onderbrengen in onze oplossin-
gen.

Niet onbelangrijk moeten de industrievloeren 
bijzondere elektrische eigenschappen verto-
nen zodat de daarop geproduceerde appara-
ten hun functie kunnen vervullen.

Kortom: Zo divers als de industrie 
is, zo divers is een goede bedrijfs-
vloer.

Daarbij is het ook zo dat een gelegde vloer 
een visitekaartje is voor het hele gebouw. 
De uitstraling van de eigen vloer speelt voor  
gebouweigenaar, zoals bijvoorbeeld de on-
dernemer, een erg grote rol.

Ieder eer aan te doen en steeds een optimum 
te bereiken, vraagt een veelvoud aan kennis 
over de toepassing en de eigenschappen van 
de materialen.

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH 
beschikt over een veelvuldig geschikte en 
technisch onderzochte productsystemen en 
met Euro-floor Duizel bv is voor u de beste 
aanspreekpartner.

Een beknopt overzicht van gestandaardiseer-
de systemen hebben wij in deze brochure 
voor u samengesteld. Uiteraard is hetgeen u 
in deze brochure aantreft maar een deel van 
hetgeen wij u kunnen aanbieden. 

Wij zijn graag bereid u te adviseren voor uw 
individuele oplossingen.

U geeft aan voor welke eisen.  
Wij leveren het gewenste vloersysteem.

Neemt u in acht: Onze aanwijzingen berusten op onze huidige ervaringen en uitwerkingen. Het is onmogelijk iedere en-
kele geval in de aangevoerde aanbevelingen in acht te nemen, daarom hebben de aanbevelingen een richtingsgevend ka-
rakter. In sommige gevallen vragen wij u een gedetailleerd advies bij ons in te winnen. Wij nemen de garantie voor de 
goede kwaliteit van onze producten. De verantwoording voor het slagen van de door uitgevoerde werkzaamheden kun-
nen wij niet overnemen, omdat wij daar geen invloed op de verwerking en de verwerkingsomstandigheden ter plaat-
se hebben. Wij raden u in sommige gevallen proefvlakken te realiseren. Bovendien gelden onze algemene voorwaarden.
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Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 202 werd in combinatie met de Epoxyhars gron-
deringen KLB-SYSTEM EPOXY EP 55 en KLB-SYSTEM EPOXY EP 57 conform de 
VOC*-emissie volgens het AgBB-proefrichtlijn getest. De test volgde op basis van 
de toelatingsrichtlijnen voor de gezondheids beoordeling van bouwproducten, 
die door het Duitse instituut voor Bouwtechniek (DiBt) gepubliceerd werden. De 
in het AgBB-schema vastgestelde eisen zijn na 1 dag ≤10 mg/m³ en na 28 dagen  
≤1 mg/m³. Door het DiBt werd een bijbehorende toelating aan het dekvloersysteem 
toebedeeld. Indien gewenst aanvragen.

 *VOC: Volatile Organic Compounds

De AgBB-geteste, emissiearme 2-K-Epoxyhars-Gietvloer met de daaruit 
voortvloeiende toelating voor de industriële verblijfsruimtes

Dat overtuigt:

• getest volgens AgBB

• Toelating door DIBt

• oplosmiddelvrij

• voor gladde en anti-slip overlagingen

• hoge mechanische vastheid

• uitgebalanceerde goede bestendigheid

• hydrolyse- en verzepingsbestendig

• zeer robuust

KLB-SYSTEM EPOXY EP 202

Universeel – en vooral 
zonder emissie!

Het hoogwaardige, zelfverlopende gietvloer 
systeem KLB-SYSTEM EPOXY EP 202 wordt 
op basis van emissiearme en oplosmiddelvrije 
2-Componenten-Epoxyharsen ontwikkeld en 
kenmerkt zich door zijn geringe VOC waarde. 
Toepasbaar in vele gebieden, privé, commer-
cieel of industrieel bij een gemiddelde of hogere 
belastbaarheid. Het in 3 lagen aan te brengen 
materiaal met haar goede vloei- en verloopei-
genschappen zorgt het voor een gladde opperv-
lakte die zeer goed te reinigen is en uitermate 
hygiënisch. 

De oppervlakte kan met KLB-SYSTEM EPOXY 
EP 202 snel en economisch voordelig gemaakt 
worden, wat ook in het saneringsbereik erg 
gunstig is. Deze verloop overlaging kan in di-
verse kleuren en soorten geleverd worden, naar 
gelang uw technische- en kleurwensen. Door 
verdere deklagen zoals bijvoorbeeld het aan-
brengen van verzegelingen of ook het instrooi-
en van kwartszanden kan men hierdoor anti-slip 
bewerkstelligen. Daarnaast bezit de uitgeharde 
overlaging goede bestendigheid tegen een gro-
te verscheidenheid chemische stoffen.
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Toepassingsgebied:

- In het bijzonder woon-, verblijfs- en neven 
 ruimten waar mensen zich verblijven zoals,  
 bijvoorbeeld kantoorruimten, opleidings 
 ruimten, kinderopvangcentra, scholen, 
 kantines, restaurants, verkoopruimte, privé  
 woon- en verblijfsruimten etc.
- Maar ook commerciële- en industriële  
 gebouwen zonder emissie-eisen zoals 
 bijvoorbeeld productieruimten, laboratoria,  
 magazijn- en commerciële ruimten.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag met VOC-geteste  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 55 gemengd 
met KLB-Mengzand 2/1

VOC-geteste deklaag  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 202

Grondering met VOC-geteste  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 55

Systeemvarianten
Emissiearme coatings kunnen ook als volgt gerealiseerd worden:

Systeemopbouw
Laag  in Detail

Totale laagdikte  2 – 3 mm

Overlaging  KLB-SYSTEM EPOXY EP 202

Schraplaag  KLB-SYSTEM EPOXY EP 55 gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Grondering  KLB-SYSTEM EPOXY EP 55

Ondergrond  Eisen aan de ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en ons gronderings  
      overzicht gemaakt zijn of advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Decoratieve instrooiing  Een instrooiing met Parti®Color Chips en aansluitende verzegeling is zeer geschikt voor        
      gekleurde vormen. Afsluitend is een matte verzegeling aan te brengen.

Verhoogde 
anti-slip

 Om de anti-slip te vergroten is een instrooien met siliciumcarbid of plastorith of een  
      verzegeling met RHX-structuurtoevoeging geschikt.

Mattering  Een matte oppervlakte kan door een extra verzegeling met KLB-SYSTEM EPOXY  
      EP 705 E / EP 706 E of KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 805 E / PU 806 E bereikt worden.

Alternatieve overlagingen  Standaard: KLB-SYSTEM EPOXY EP 213 of EP 220
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410 of PU 420
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Hoogwaardige, lichtbestendige  2-K-Polyurethaan-Gietvloer voor  
decoratieve woon- en verblijfsruimten

Testen:KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410 werd in combinatie met de Epoxyhars 
gronderingen KLB-SYSTEM EPOXY EP 55 en KLB-SYSTEM EPOXY EP 57 en KLB- 
SYSTEM POLYURETHAAN PU 805 E conform de VOC*-emissie volgens het AgBB-
proefrichtlijn getest. De test volgde op basis van de toelatingsrichtlijnen voor de ge-
zondheids beoordeling van bouwproducten, die door het Duitse instituut voor Bouw-
techniek (DiBt) gepubliceerd werden. De in het AgBB-schema vastgestelde eisen zijn na  
1 dag ≤ 10 mg/m³ en na 28 dagen ≤1 mg/m³. Door het DiBt werd een bijbehorende 
toelating aan het dekvloersysteem toebedeeld. Indien gewenst aanvragen.

*VOC: Volatile Organic Compounds

KLB-SYSTEEM POLYURETHAAN PU 410

Emissie? – Nee, bedankt!

Dat overtuigt:

• voor bijzonder decoratieve aangelegen- 
 heden

• gladde, kleurige oppervlaktes

• lichtbestendig

• elastisch, scheuroverbruggend

• geluidsdempend

• getest volgens AgBB

• Toelating door DIBt
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KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410 is een 
hoogwaardige, zelfverlopende gietvloer op 
basis van vloeibare 2-K-Polyurethaanhars.
KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410 wordt 
gebruikt bij het maken van elastische vloeren-
oppervlakten voornamelijk binnenshuis met 
geluidsdempende en decoratieve eigenschap-
pen.

In tegenstelling tot de bekende polyu-
rethaan-industrievloeren wordt KLB-SYSTEM  
POLY   URE THAAN PU 410 uit lichtbestendige 
grondstoffen gemaakt en is kleurstabiel. De 
gietvloer heeft een goede verloops- en vloei-
eigenschappen en hardt bijna krimpvrij uit. 
De uitgeharde overlaging is elastisch en vanaf 
een laagdikte van 2mm scheuroverbruggend. 
Voor binnen liggende oppervlaktes die van-
uit de ondergrond meer flexibiliteit verei-
sen is KLB-SYSTEM POLYURE THAAN PU 410  
geschikt. De gietvloer kan met elastische on-
dergrondsmat gecombineerd worden waar-
door het comfort verder verhoogd wordt.

KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410 kan in 
14 standaard kleurtinten maar ook in lichte 
speciaalkleuren geleverd worden. De gietvloer 

is uitstekend geschikt voor het instrooien met 
Parti®Color Chips. Het leggen van de vloeren 
gebeurt altijd in combinatie met de matte 
en emissiearme verzegeling KLB-SYSTEM  
POLYURETHAAN PU 805 E.

Toepassingsgebied:

-  Bijzonder geschikt voor decoratieve woon- 
en verblijfsruimten zoals bijvoorbeeld expo-
sitieruimten, verkoopsruimten, kantoor-
ruimten, ziekenhuizen, opleidingsruimten, 
kinderopvangcentra, scholen etc.

-  Ook geschikt voor overlagingen in buiten-
ruimten – Alstublieft eerst raad opvragen!
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Dekvloer CT-C35-F5  
of beton C 20/25 

Schraplaag met VOC-geteste 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 55 
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Kleurstabile, elastische 2-K-Polyurethaan- 
Gietvloer KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410

Emissiearme, lichtbestendige 2-K-Matverzegeling  
KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 805 E

Grondering met VOC-geteste  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 55

Systeemvarianten
Zakelijk en industrieel gebruikte dekvloeren kunnen ook als volgt worden gerealiseerd:

Systeemopbouw

Laag  in Detail

Totale laagdikte  1 – 2,5 mm

Verzegeling  KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 805 E

Overlaging  KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410

Schraplaag  KLB-SYSTEM EPOXY EP 55 gemengd met  KLB-Mengzand 2/1 

Grondering  KLB-SYSTEM EPOXY EP 55

Ondergrond  De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht   
      gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Decoratieve instrooiing  Een instrooiing met Parti®Color Chips en aansluitende verzegeling is zeer geschikt voor  
      gekleurde vormen. Afsluitend is een matte verzegeling aan te brengen.

Verhoogde
anti-slip

 Om de anti-slip te vergroten is een instrooien met siliciumcarbid of plastorith of  een  
      verzegeling met RHX-structuur toevoeging geschikt.

Mat behandeling  Een matte oppervlakte kan door een extra verzegeling met KLB-SYSTEM EPOXY  
 EP 705 E / EP 706 E oder KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 805 E / 806 E bereikt worden.

Alternatieve overlagingen  Niet kleurstabiell: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 420 oder PU 421
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel is 
een oplosmiddelvrije, gekleurde 2-K-Epoxy-
hars-Deklaag voor veelvuldig gebruikte in-
dustrievloeren.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel is 
een hoogwaardige formulering met een zeer 
goede dekkracht. Op basis van de lage visco-
siteit is het product buitengewoon geschikt 
voor rollagen maar ook als hoofdverzegeling 
voor ingestrooide, anti-slip overlagingen. 
Voor het maken van gladde overlagingen is 
het materiaal al geschikt met een laagdikte 
van 1 – 4 mm. Het dekmateriaal heeft goede 
verwerkings-, verloop- en vloeieigenschapen.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel 
heeft gebalanceerde eigenschappen en kan 
zeer universeel ingezet worden. Door de 
veelzijdigheid in de toepassingsmogelijk-
heden kan het voorraadbeheer verminderd 
worden. De deklagen zijn zeer bestand tegen 
mechanische belasting en zijn ook zeer goed 
bestendig tegen verscheidene soort chemi-
sche stoffen.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel

Universeel voor parkeer- 
garages en industrie!
2-K-Epoxyhars-Overlaging en -Hoodfverzegeling in systeem  
getest conform OS 8

Dat overtuigt:

• universeel inzetbaar

• goed verlopend

• kleurige, glanzende oppervlaktes

• water- en chemicaliënbestendig

• nagenoeg niet vergelend

• OS 8 geteste kwaliteit

• verminderde voorraadbeheer

Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel werd volgens het proeftraject con-
form DIN EN 1504-2 met inachtneming van DIN V 18026 "Oppervlakte beschermings-
systemen voor beton uit producten volgens DIN EN 1504-2", volgens de testklasse 
OS 8 “chemisch bestendige bedekkingen voor berijdbare, sterk mechanisch belaste 
vlakken” succesvol getest.  Het ITT-raport conform DIN EN 1504-2 en DIN V 18026 van 
6-10-2009 is op verzoek beschikbaar.

O
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Toepassingsgebied:

-  Hoogwaardige overlagingen voor alle  
commerciële- en industriële toepassingen, 
zoals bijvoorbeeld productierumten, mon-
tagehallen, magazijnruimten, werkplaatsen 
etc. 

-  Als anti-slip vloer getest naar OS 8 in  
parkeerhuizen, garages etc.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag met universeel  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50  
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Universele deklaag 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel

Grondering met universeel   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Systeemvarianten
Industrieel gebruikte coatingsystemen kunnen ook als volgt worden gerealiseerd:

Systeemopbouw
Laag in Detail

Gladde overlaging OS 8-Overlaging (anti-slip)

Totale laagdikte 1,5 – 3 mm 2 – 4 mm

Overlaging KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel  
als hoofdverzegeling

Grondlaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel  
ingestrooid met kwartszand 0,7/1,2 mm

Schraplaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 50
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Optioneel bij grotere ruwte

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Decoratieve strooiing  Een instrooiing met Parti®Color Chips en aansluitende verzegeling is zeer geschikt voor    
      gekleurde vormen. Afsluitend is een matte verzegeling aan te brengen.

Verhoogde
anti-slip

 Zom de anti-slip licht te vergroten is een instrooien met siliciumcarbid of platorith of een 
      verzegeling met RHX-structuur toevoeging geschikt.

Matteren  Een mat oppervlakte kan door een extra verzegeling met KLB-SYSTEM EPOXY  
 EP 705 E / EP 706 E of KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 805 E / 806 E bereikt worden.

Alternatieve overlagingen  Standaard: KLB-SYSTEM EPOXY EP 213 of EP 220
 Emissiearm: KLB-SYSTEM EPOXY EP 202
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 420 of PU 421
 Lichtbestendig: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 410
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Bij de voegloze, ingestrooide overlagingen is 
het allerbelangrijkste dat de vloer anti-slip en 
hygienisch is. De overlaging is samengesteld 
uit meerdere lagen: grondering, grondlaag, 
instrooien met kleur- en speciaal instrooizand, 
maar ook twee transparante vezegelingen die 
bestaan uit KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spe-
zial en een chemicaliënbestendige matte ver-
zegeling KLB-SYSTEM EPOXY EP 860.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spezial is een  
hoogwaardige oplosmiddelenvrije 2-K-Epoxy-
hars-Voorbereiding voor een transparante 
verzegeling van kleurzand afstrooilagen en 
decorzand mortelvloeren.

De vloeren zien er dan gelijkmatig, strak en 
vooral mooi uit. Als product op epoxyhars-
basis is de toepassing hiervan overal moge-
lijk daar waar mechanische en chemische 
bestendigheid gewenst is. De oppervlakte 
kan anti-slip gemaakt worden, volgens de 
eisen BGR 181,  wanneer daar wens naar is. 
De overlagingen zijn hygienisch, goed reinig-
baar en bestendig tegen water en chemische 
stoffen.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spezial

Hier “glijdt” gegarandeerd niks – 
De Epoxyhars-Keukenvloer!

Vergelingsarme kleurkwarts-afstrooi - en decoratielagen voor  
vloeren die veel te maken hebben met vocht

Dat overtuigt:

• bijzonder geschikt voor bedrijfsruimtes 
 waar veel met water gewerkt wordt

• anti-slip (R11 – R12)

• voegloos

• hygiënisch

• water- en chemicaliënbestendig

• goed uitziend

• bewezen technologie

Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spezial werd volgens de toepassing in de levens-
middelenindustrie door het instituut Nehring, Braunschweig getest.

Bij veel gebruik van heet water en andere 
“hete” stoffen wordt echter KLB-SYSTEM 
PU-BETON aanbevolen.

Toepassingsgebied:

- Fabriekskeukens
- Slagerijen, slachterijen
- Vis- en levensmiddelenindustrie
-   Drankenindustrie, wijnperserijen en andere 

bedrijven met veel gebruik van water
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spezial

Hier “glijdt” gegarandeerd niks – 
De Epoxyhars-Keukenvloer!

Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag met universeel 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

2-K-Epoxyhars-Matverzegeling 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 860

Grondering met universeel   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Transparante decor-verzegelingshars   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spezial

Zelfverlopende 2-K-Epoxyharsdeklaag
KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel 
volledig afgestrooid met kleurkwartszand

Systeemopbouw

Kleurvarianten
Door de afzanding van de deklaag met kleurkwartszand wordt een veelvoud van kleurvariaties mogelijk. Voordelig zijn heldere 
grondkleuren met gekleurde melange. Een gering aandeel aan donkere korrels is aan te bevelen.

Laag in Detail

Anti-slip volgens BGR 181 R11 – V4 R12 – V6

Totale laagdikte 3 – 5 mm  4 – 6 mm

Chemicaliënbestendige verzegeling KLB-SYSTEM EPOXY EP 860

Kopverzegeling KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 Spezial,  
Gebruikshoeveelheid is naar afhankelijk van het niveau anti-slip

Instrooiing Kleurkwartszand mengsel met  
korrelgrootte 0,3/0,8 mm

Kleurkwartszand mengsel met  
korrelgrootte 0,7/1,2 mm

Grondlaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 216 Universeel,
alternatief: KLB-SYSTEM EPOXY EP 213 of EP 99

Schraplaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 50
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Optioneel bij grotere ruwte

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 50,
alternatief: EP 30 of EP 52 Spezialgrund naar eisen aan de ondergrond 

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderings-
overzicht gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.
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Emissiearme, waterdampdoorlatende 2-K-Epoxyhars-Gietvloer

Dat overtuigt:

• waterdamp doorlatend

•  sanering van met Magnesia vloeren op 
zandpakket

• emissiearm,  
 geschikt voor verblijfs ruimten

• geurloos

• matte, aantrekkelijk oppervlak

• milieuvriendelijke technologie

KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS is een op-
losmiddelvrije, gepigmenteerde gietvloer op 
basis van een water emulgerende 2-K-Epoxy-
hars-Systeem, met zeer goede verloop- en 
vloei eigenschappen.

Het extra voordeel van dit coatingsysteem 
berust op de special samenstelling, die een 
waterdamp doorlatende coating film ople-
vert.

De systeembestanddelen zijn over het alge-
meen dampdoorlatend ingesteld en daar-
door bijzonder geschikt voor de sanering 
van vochtgevoelige magnesia-dekvloeren, als 
ook voor vloeren op zandpakket zonder af-
doende afdichting.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS geeft glad-
de, fijn gestructureerde, erg aantrekkelijke, 
matte oppervlakken. De gietvloer kan in het 
industriële bereik met middelmatige mecha-
nische belasting worden ingezet. De toepas-
sing in natte omgevingen wordt niet aanbe-
volen. 

Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS werd in combinatie met KLB-SYSTEM EPOXY 
EP 727 E, KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E of KLB-SYSTEM EPOXID EP 782 E Spatel-
grond conform de VOC*-emissie volgens het AgBB-proefrichtlijn getest. De test volgde 
op basis van de toelatingsrichtlijnen voor de gezondheids beoordeling van bouwpro-
ducten, die door het Duitse instituut voor Bouwtechniek (DiBt) gepubliceerd werden. 
De in het AgBB-schema vastgestelde eisen zijn na 1 dag ≤ 10 mg/m³ en na 28 dagen  
≤ 1 mg/m³. De TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH in Nürnberg heeft het  water-
dampdoorlatend dekvloersysteem EP 727 E / EP 782 E Spatelgrond / EP 785 HS /  
EP 740 E getest en duidelijk lagere VOC*-waarde gemeten, als in het AgBB-schema 
voorgeschreven is.       

*VOC: Volatile Organic Compounds

KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS

Altijd open voor Diffusie!
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Toepassingsgebied:

-  Industrie met lichte- en middelmatige 
belasting

-  voornamelijk in droge binnenruimten
-  Sanering van Magnesia vloeren
-  bij ondergrond met opstijgend vocht
-  bij ondergrond bij nieuwbouw met ver-

hoogde vochtigheid
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Dekvloer CT-C35-F5, beton  
C 20/25 of magnesiadeklaag 
C35-F8/C45-F10

Schraplaag, poriënafdichting  
met dampopen   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 782 E 
Spatelgrond

Emissiearme, dampopen verloopsysteem 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS

Emissiearme, dampopen emulsieverzegeling   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E

Grondering met dampopen  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 727 E

Systeemvarianten
Industrieel gebruikte coatings kunnen ook als volgt gerealiseerd worden:

Systeemopbouw
Laag in Detail

Gladde laag Afstrooilaag (anti-slip) R11

Totale dikte 1,5 – 2,5 mm  2 – 4 mm

Verzegeling KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E, 
alternatief: EP 701 E of onderhoud met PS 88

KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E,
2-voudig aangebracht als kopverzegeling

Overlaging KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS

Basislaag en  
instrooiing

KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 HS
als grondlaag met volledige afzanding door 
kwartzand 0,3/0,8 mm

Schraaplaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 782 E
Spatelgrond 

Optioneel bij grovere ondergrond

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 727 E

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht ge-
maakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Decoratieve strooiing  Een strooiing met  Parti®Color Chips en aansluitende verzegeling is zeer geschikt voor gekleurde  
      vormen. Afsluitend is een matte afzegeling aan te brengen.

Verhoogde  
anti-slip

 Om de anti-slip te vergroten is een verzegeling met RHX-structuurtoevoeging geschikt.

Glans behandeling  KLB-SYSTEM Industriële vloer verzorging PS 88

Mat behandeling  KLB-SYSTEM EPOXY EP 705 E / EP 706 E

Alternatieve  
overlagingen

 Economische verzegeling: 2-voudig aangebrachte KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E
 Geleidende instelling: KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD is een elek-
trisch geleidende, gekleurde industriële coa-
ting op basis van 2-K-Epoxyhars.

Naast de goede eigenschappen van een 
voegloze en slijtvaste epoxyhars coating, is 
het deklaag elektrisch geleidend ingesteld. 
Het is daardoor bijzonder geschikt bij eisen 
aan de ESD-bescherming. Dit zijn vooral 
werkruimten waar elektronische onderdelen 
worden samengesteld, getest of verwerkt.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD is met de 
modernste, op elkaar afgestemde geleiden-
de materialen en technologie uitgerust. Het 
product is vergaand onafhankelijk van de 
laagdikte, geleidt en kan ook in felle kleuren 
worden vervaardigd.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD heeft een 
zeer goede mechanische weerstand en goe-
de chemische bestendigheid, bijvoorbeeld 
tegen olie, vet, water, zoutoplossingen en 
diverse zuren en logen.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD

Opdat de vonk niet overspringt  – 
De elektrisch geleidende vloer!

Homogene geleidende 2-K-Epoxyhars-Vloercoating voor verhoogde eisen in 
het ESD bereik en aan de staplaats overgangsweerstand 

Dat overtuigt:

• Voor verhoogde eisen aan de ESD-  
 bescherming

• voldoet aan de mens-schoen-vloer-eisen

• voldoet aan de wandeltest

• voldoet standplaatsweerstand volgens  
 VDE 0100

• heldere, gekleurde oppervlakte

• hardelastisch en slijtvast

• voegloos
Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD voldoet aan de eisen conform 
DIN EN 61340-4-1 / -4-5 / -5-1/2, mens-schoen-vloer, alsook de wandel-
test met maximale oplading van < 100 V. Daarbovenop is het systeem ge-
schikt voor toepassingen waar de persoonsbescherming gevraagd wordt.  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD vervult de standplaatsovergangs 
-weerstand conform VDE 0100 van > 50.000 Ohm. De toepassing hebben  
betrekking op alle gebieden, waarbij de vermelding statische opladingen aan apparaat en  
persoon gevraagd zijn, bij voorkeur bij toepassingen binnen de ESD-gebieden  
van electronica en electrotechniek, volgens DIN EN 61340-4-1 / -4-5 / -5-1/2.   

KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD is zeer ge-
schikt voor anti-slip afgewerkte oppervlakken.

Toepassingsgebied:

-  Voor alle omgevingen van elektronica en 
elektrotechniek met ESD-eisen, zoals bij-
voorbeeld testruimten, laboratoria, monta-
geruimten, magazijnen etc.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag met universeel
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50  
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Electrisch hooggeleidende grondering 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 799 Afleidgrond 
met koperbanden

Electrisch geleidende coating speciaal  
voor het ESD-gebied   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD

Grondering met universeel   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Systeemvarianten
Industrieel gebruikte coatingsystemen kunnen ook als volgt worden gerealiseerd:

Systeemopbouw
Laag in Detail

Gladde laag Gladde laag

Totaal laagdikte 1,5 – 2,5 mm  1 – 2 mm

Overlaging Standaard:
KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD

Hoogwaardig: 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 212 ESD

Elektrisch geleidend en  
aardeaansluitingen

Aardings systeem met koperbanden aan de aardplekken vastbinden, elke  1 – 2 plaatsen per  
100 m2. Oprollen van de geleidingslaag  KLB-SYSTEM EPOXY EP 799 Afleidgrond

Schraplaag optioneel KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 gemengd met KLB-Mengzand 2/1 

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Verhoging van de  
anti-slip effect

 Voor een lichte verhoging van de anti-slip is afstrooien met siliciumcarbid geschikt.

Mattering  Een matte oppervlakte kan door toepassing van een extra verzegeling met  
 KLB-SYSTEM POLY URETHAAN PU 881 EL+ bereikt worden.

Alternatieve   
overlagingen

 Standaard: KLB-SYSTEM EPOXY EP 200 EL+
  ESD-eisen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD, EP 212 ESD, EP 200 EL+  

gecombineerd met  PU 881 EL+
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 413 EL+
 Dampdoorlatend: KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+, EP 790 EL+
 WHG-eisen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG
 Chemicaliënbestendig: KLB-SYSTEM EPOXY EP 285 EL+
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+ is een op-
losmiddelvrije, gepigmenteerde gietlaag op 
basis van wateremulgeerde 2-K-Epoxyhars 
-Systeem met zeer goede verloop- en vloei 
eigenschappen.

Het bijzondere voordeel aan deze overlaging 
zit hem in de speciale samenstelling, die een 
waterdampdoorlatende overlaging geeft. De 
systeembestanddelen zijn doorgaans damp-
doorlatend ingesteld en daarmee bijzonder 
geschikt  voor sanering van vochtgevoelige 
magnesiavloeren. Ook bij vloeren die in con-
tact zijn met de aardbodem zonder voldoen-
de afsluiting komt deze laag volledig tot zijn 
recht.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+ is elektri-
citeitsgeleidend ingesteld en zorgt voor een 
gladde, fijnegestructureerde, zeer aanspre-
kende matte oppervlakte.

De overlaging kan in industriële- en commer-
ciële industrie met middelmatige mechani-

sche belastingen waar ook geleidende eigen-
schappen gevraagd worden. De toepassing 
in natte ruimtes wordt niet aanbevolen.

Toepassingsgebied:

-  Commerciële- en industriële vloeren met 
eisen aan de electrische geleidendheid 
voor lichte tot middelzware toepassingen

-  voornamelijk in droge binnenruimtes
-  Sanering van magnesiaoverlagingen
- Bij ondergronden met opstijgende  
 vochtigheid
-  Bij ondergronden in nieuwbouw met ver-

hoogde vochtigheid

KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+

Geleidend en toch waterdamp- 
doorlatend!
Geleidende, waterdampdoorlatende 2-K-Epoxyhars-Gietvloer

Dat overtuigt:

• waterdampdoorlatend

• elektrisch geleidend

• voor de sanering van magnesiavloeren  
 die in contact komen met de aardbodem

•  emissiearm, geschikt voor  
verblijfsruimten

•  geurloos

•  matte, aansprekende oppervlakte

• milieuvriendelijke technologie
Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+ werd in combinatie met de pro-
ducten KLB-SYSTEM EPOXY EP 790 EL+ en KLB-SYSTEM EPOXY EP 
799 Afleidgrond conform de DIN EN 1081 door het polymerinstituut,  
Flörsheim-Wicker, getest.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag, poriënafdichting  
met dampopen   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 782 E  
Spatelgrond

Elektrisch geleidende mattering  KLB-
SYSTEM EPOXY EP 790 EL+ 

Grondering met dampopen KLB-
SYSTEM EPOXY EP 727 E

Dampopen, electrisch geleidende gietvloer  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+

Elektrisch hooggeleidende grondering 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 799 Afleidgrond 
met koperbanden

Systeemvarianten
Industrieel gebruikte coatingsystemen kunnen ook als volgt worden gerealiseerd:

Systeemopbouw

Bei eisen aan de explosiebescherming advies opvragen!

Laag in Detail

Gladde dekvloer

Totaal laagdikte 1,5 – 2,5 mm 

Verzegeling KLB-SYSTEM EPOXY EP 790 EL+ en nabehandeling met PS 90

Overlaging KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+

Elektriciteitsgeleidend en 
aardaansluitingen

Aardsysteem met koperleidingen aan de aardplekken vastbinden, elke  1 – 2 plaatsen per 
100 m2. Oprollen van de geleidingslaag  KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 Afleidgrond

Schraplaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 782 E Spatelgrond

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 727 E

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Verhoging van de  
anti-slip effect

 Voor een lichte verhoging van de anti-slip te bewerkstelligen kan Siliciumcarbid volstaan.

Alternatieve  
overlagingen

 Dampdicht: KLB-SYSTEM EPOXY EP 200 EL+, EP 211 ESD of EP 212 ESD
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 413 EL+
 WHG-eisen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG
 Chemicaliënbestendig: KLB-SYSTEM EPOXY EP 285 EL+
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 236 is een gekleur-
de gethixotropeerde 2-K-Epoxyharslaag voor 
dunne, genopte structuurlaag. De consisten-
tie is zo ingesteld, dat de oppervlaktestruc-
tuur eenvoudig met een structuurroller kan 
worden gemaakt.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 236 geeft een optisch 
aantrekkelijke vloer- en wandcoating met een 
gestructureerd, glanzend en poriënvrij op-
pervlakte. De deklaag is slijtvast en bestand 
tegen lichte mechanische belasting. Door de 
toevoeging van 10 – 15 % siliciumcarbide 
kunnen slijtvastigheid en stroefheid duidelijk 
verbeterd worden. 

De deklaag heeft een goede bestendigheid 
tegen chemicaliën, in het bijzonder tegen 
vloeibare zoutoplossingen, zuren en logen, 
maar ook olie en benzine. Beperkte besten-
digheid is bij verdunde organische zuren. 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 236 heeft voor 
Epoxyharsen een goede kleurstabiliteit.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 236

Best wel goed “gestructureerd”!

De economische 2-K-Epoxyhars-Structuurlaag

Dat overtuigt:

• slijtvast

• hoge dagproductie

• economisch

• oppervlakten met noppenstructuur

• ook geschikt voor verticale oppervlakten 

• bestand tegen chemicaliën

Toepassingsgebied:

-  Vloer- en wandlagen, geschikt om met een 
roller aan te brengen, voor alle industriële 
en commerciële ruimten zoals bijvoorbeeld 
productieruimten, montage- en magazijn-
ruimten, werkplaatsen en vele andere ruim-
ten.



19

Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag met universeel 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50  
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Structuurdeklaag  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 236

Grondering met universeel  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Systeemvarianten
Industrieel gebruikte vloeren kunnen ook als volgt worden gerealiseerd:

Systeemopbouw
Laag in Detail

Totaal laagdikte 0,5 – 1,0 mm 

Structuurlaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 236

Schraplaag (optioneel) KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Decoratieve instrooiing  Instrooien met Parti®Color Chips (grootte 1 mm) en aansluitend verzegelen,  
      is geschikt voor kleurige uiterlijk. Afsluitend is een extra matte verzegeling  
      aan te brengen.

Verhoging van de  
anti-slip effect

 Om een verhoging van de anti-slip te bewerkstelligen kan 10 – 15 % Siliciumcarbid  
      volstaan.

Mattering  Een mat oppervlak kan door toevoeging van extra verzegeling met KLB-SYSTEM EPOXY 
 EP 705 E / EP 706 E bereikt worden.

Alternatieve  
overlagingen

 Standaard: KLB-SYSTEM EPOXY EP 213 of EP 220
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 420 of PU 421
 Dunne laag, elektriciteit geleidend: KLB-SYSTEM EPOXY EP 233 EL+
 Dunne laag, gestructureerd: KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E is een 2-com-
ponenten, wateremulgerende, kleurige Epoxy-
harsverzegeling voor dunne overlagingen.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E wordt voor-
namelijk toegepast als verzegeling voor  
beton, cementdekvloeren, magensia en gie-
tasfalt, maar ook voor vernieuwing van ver-
sleten vloeroppervlakten. Het aanbrengen 
van deze verzegeling gebeurt met een rol-
ler en is op basis van de samenstelling aan-
genaam en milieuvriendelijk verwerkbaar. In  
2 – 3 lagen kan een houdbaar en optisch 
aantrekkelijke vloerverzegeling gemaakt 
worden. Het product hard uit door dro-
gen en chemische binding tot een besten-
dige, robuuste film met een goede hechting.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E is emissiearm 
ingesteld en geeft een taaie, vergaande slijt-
vaste film, toont goede bestendigheid te-
gen waterige oplossingen, verdunde zuren 
en logen maar ook tegen motor- en verwar-
mingsolie. De waterdampdoorlaatbaarheid 
geeft de mogelijkheid de verzegeling van wa-
tergevoelige en vaak vochtige  ondergronden.

Kleurige, emissiearme 2-K-Epoxyhars-Verzegeling

Dat overtuigt:

• zeer goed dekkend

• aangenaam om mee te werken

• zorgt voor mooie oppervlakten

• geweldige hechting

• gelijkmatig aanzicht

• waterdampdoorlatend

• geurloos

• milieuvriendelijk

Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E werd in combinatie met  KLB-SYSTEM EPOXY 
EP 727 E, KLB-SYSTEM EPOXY EP 782 E Spatelgrond en  KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 
HS. Conform de VOC*-emissie volgens het AgBB-proefrichtlijn getest. De test volgde 
op basis van de toelatingsrichtlijnen voor de gezondheids beoordeling van bouwpro-
ducten, die door het Duitse instituut voor Bouwtechniek (DiBt) gepubliceerd werden. 
De in het AgBB-schema vastgestelde eisen zijn na 1 dag ≤ 10 mg/m³ en na 28 dagen  
≤1 mg/m³. voor het geteste vloersysteem werd een toelating voor geschiktheid in  
woon- en verblijfsruimtes verstrekt. 

 *VOC: Volatile Organic Compounds

KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E

De “economische”  
variant!

In combinatie met de grondering  KLB- 
SYSTEM EPOXY EP 727 E, die een goede 
hechting op verschillende soorten, ook oude, 
ondergronden bewerkstelligt, kunnen econo-
misch gezien zeer positieve resultaten opleve-
ren. 

Toepassingsgebied:

-  Alle vloeren met lichte belasting zoals 
bijvoorbeeld voetgangers- en licht auto-
verkeer, voor binnen en buiten gebruik

-   In het bijzonder verblijf- en nevenruim-
tes, waar mensen zich in bevinden

-  In het bijzonder verblijf- en nevenruimtes, 
waar mensen zich in bevinden.

-  Ondergeschikte ruimtes voor technische in-
richtingen, kelders, opslagruimtes etc.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

2-K-Epoxyhars-Verzegeling
KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E

Grondering met dampopen  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 727 E

Systeemvarianten
Commercieel en industriële vloeren kunnen ook als volgt gemaakt worden:

Systeemopbouw

2e laag met  KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E

Laag in Detail

Totaal laagsterkte 0,5 – 1,0 mm 

Verzegeling 2 keer aanbrengen met  KLB-SYSTEM EPOXY EP 740 E

Schraplaag (optioneel) KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 gemengd met  KLB-Mengzand 2/1,  
alternatief: dampdoorlatend met  EP 782 E Spatelgrond

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 727 E

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Decoratieve instrooiing  Instrooien met Parti®Color Chips (grootte 1 mm) en aansluitend verzegelen, is geschikt  
      voor kleurige uitzien. Afsluitend is een extra matte verzegeling zoals bijvoorbeeld  
      KLB-SYSTEM EPOXID EP 705 E aan te brengen.

Verhoging van de  
anti-slip effect

 Om een lichte verhoging van de anti-slip te bewerkstelligen kan men  
      RHX-Structuurtoeslag toevoegen.

Alternatieve  
overlagingen

 Standaard: KLB-SYSTEM EPOXY EP 213, KLB-SYSTEM EPOXY EP 220
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 420 oder PU 421
 Dunne laag, electriciteit geleidend: KLB-SYSTEM EPOXY EP 233 EL+
 Dunne laag, gestructureerd: KLB-SYSTEM EPOXY EP 236
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 175

Kleine stenen erg groot!

Kwartskiezel-Decoratievloeren voor binnen en buiten

Dat overtuigt:

• voegloos aan te brengen

• op verschillende manieren toepasbaar

• zeer mooi decoratief

• in vele kleuren leverbaar

• Vloerverwarmingbestendig

• geschikt voor blote voeten

Kwartskiezel-Decoratievloeren zijn deco-
ratieve vloeren, die uit een combinatie van 
natuur-, kleurkwartsen of marmergranulaten 
en hoogwaardige KLB-Bindmiddelen vervaar-
digd worden.

Als bindmiddel kan vergelingsarme KLB-
SYSTEM EPOXY EP 175 gebruikt worden.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 is een hoog-
waardige, oplosmiddelvrije 2-K-Epoxyhars-
middel om transparante verzegeling te be-
werkstelligen bij decoratie afstrooivloeren 
en decoratie mortelvloeren. Het eindproduct 
heeft maar een geringe eigenkleuring, maar 
geeft bij een zorgvuldig verlegging een op-
tisch gelijkmatig goed uiterlijk.

De als mortelmengsel gefabriceerde vloeren 
kunnen prachtig worden gecombineerd met 
materialen als hout en edelstaal. Bedrijfslo-
go’s of handschriften kunnen probleemloos 
worden geïntegreerd in de overlaging. Door 
de individuele uitvoeringswensen wordt elke 
vloer een uniek object.

Decorkiezelvloeren kunnen binnen en bui-
ten gelegd worden. Voor deze toepassing-
gebieden staan verschillende soorten reactie-
harsen ter beschikking.

Toepassingsgebied:

- Balkons en terrassen
- Verkoopruimtes
- Showroomvloeren
- Ontvangstruimtes
- Woonruimtes  
 etc.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Dekorkwarts laag gerealiseerd uit 
transparante verzegelingshars  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 175  
en marmer korrels 

Kleurloze topverzegeling  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 175 

Grondering met universeel  
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Systeemvarianten
Commercieel en industriële vloeren kunnen ook als volgt gemaakt worden:

Systeemopbouw

Kleurvarianten

Laag in Detail

Totaal laagdikte 5 – 10 mm 

Kopverzegeling (optioneel) KLB-SYSTEM EPOXY EP 175

Deklaag Kwartskiezel verschillende grootte, meestal  2/3 mm, 3/4 mm of 4/6 mm  
gebonden met  KLB-SYSTEM EPOXY EP 175. Optionele afharsing bij belaste vloeren.

Schraplaag (optineel) KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 gemengd met  KLB-Mengzand 2/1

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 en afstrooien met korrelgrootte 1/2 mm

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag in Detail

Binnenvloeren Gebonden met KLB-SYSTEM EPOXY EP 175, alternatief: EP 174. 

Buitenvloeren Gebonden met KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 9010 of PU 9030, en nogmaals verzegelen.
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KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG en EP 282 
WHG zijn oplosmiddelvrije, scheuroverbrug-
gende 2-K-Epoxyharsen-Gietlagen met zeer 
goede chemische bestendigheid.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG en EP 282 
WHG werd conform de  richtlijnen voor de 
Waterhuishoudingswet (WHG §19) onder-
zocht en zijn door bouwcontrole technisch 
door het DIBt toegelaten.

De overlagingen zijn geschikt voor het ge-
bruik bij opvangbekkens, waterreservoirs en 
waterzuiveringsruimtes, zoals bij HBV- en 
LAU producties, die volgens de wet Water-
vervuiling bescherming in opvangruimtes 
met geteste verfsystemen uitgerust moeten 
worden.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG is 
elektrisch geleidend ingesteld en voor 
locaties met explosiegevaar geschikt.

Beide systemen zijn flexibel en hebben een 
goede chemicaliënbestendigheid. Volgens 
de grondregels van DIBt zijn beide systemen 
bestand tegen vele onderzochte chemicaliën.

Weest u alstublieft alert op de belastings-
klasse van de betreffende toelating en het 
testbericht.

Toepassingsgebied:

-  bekleding van opvangreservoirs en baden 
  met eisen conform WHG met bouwtoezicht  
 toelating
- Bereden industrievloeren die aan WHG 
 moeten voldoen
-  Electrisch geleidende en chemisch besten-

dige industrievloeren

Chemisch bestendige 2-K-Epoxyhars-Systemen met bouwtoelating 
voor water vervuiling bescherming

Dat overtuigt:

• hoge chemische belastbaarheid

• scheuroverbruggend (0,2 mm)

• berijdbaar

• vloeistofdicht

• oplosmiddelvrij

• voor LAU toepassingen getest en  
 toegelaten

Testen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG: Algemeen bouwtoezicht toelating 
Z-59.12-307. KLB-SYSTEM EPOXY EP 282 WHG: Algemeen bouwtoezicht toelating  
Z-59.12-326.

KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG en EP 282 WHG

Water vervuiling bescherming   
verfsystemen “a la carte”!
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Schraplaag met universeel 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50  
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Electrisch hooggeleidende grondering 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 799 Afleidgrond 
met koperbanden

Hoogchemicaliënbestendige, geleidende  
2-K-Epoxyhars-Verzegeling   
KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG

Grondering met universeel 
KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Systeemvarianten
Commercieel en industriële vloeren kunnen ook als volgt gemaakt worden:

Systeemopbouw
Laag in Detail

Geleidende opbouw Niet geleidende opbouw (standaard)

Totale dikte 2 – 3 mm 2 – 3 mm 

Overlaging KLB-SYSTEM EPOXY EP 280 WHG KLB-SYSTEM EPOXY EP 282 WHG

Geleidendelaag en  
aardeaansluitingen

Aardingssysteem met koperbanden aan de aardingspunte koppelen, 1 – 2 plekken per  
100 m2. Aanbrengen van de geleidingslaag  KLB-SYSTEM EPOXY EP 799 Afleidgrond.

Schraplaag KLB-SYSTEM EPOXY EP 50
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

KLB-SYSTEM EPOXY EP 50
gemengd met KLB-Mengzand 2/1

Grondering KLB-SYSTEM EPOXY EP 50 KLB-SYSTEM EPOXY EP 50

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht 
gemaakt zijn of door advies door de verwerkingsafdeling.

Laag  in Detail

Verhoging van  
de anti-slip

 Voor lichte verhoging van de anti-slip zijn afstrooiingen met siliciumcarbide geschikt.

Mattering  Een matte toplaag kan door een extra verzegeling met 
 KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 881 EL+ bewerkstelligd worden. 

Alternatieve overlagingen  Niet geleidend: 
 Standaard belasting: KLB-SYSTEM EPOXY EP 200 EL+
 ESD-eisen: KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD, EP 212 ESD, EP 200 EL+  
 gecombineerd met PU 881 EL+
 Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAAN PU 413 EL+
 Dampdoorlatend: KLB-SYSTEM EPOXY EP 785 EL+, EP 790 EL+
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KLB PU-BETON-Vloeren zijn hoogwaardige, 
prikrolgeschikte 3-Componenten-Polyureth-
haan mortelbedekking voor zeer intensief ge-
bruikte vloeren. Tegenover andere kunststof-
overlagingen tekent PU-BETON zich duidelijk 
af door betere temperatuurbestendigheid. 
Hierdoor worden ze daardoor al jaren inge-
zet, waar vloeren vaak met water, heetwater, 
temperatuur en chemicaliën in aanraking 
komen. In de voedingsmiddelenfabricage en 
-verwerking zoals ook in de drankindustrie, 
in de chemische industrie en in vele andere 
gebieden.

In vergelijk met vele andere kunststofover-
lagingen, die vaak al bij temperaturen van  
60 °C gaan “zweten”, kenmerkt zich PU-
BETON door een duidelijke hogere tempera-
tuursbestendigheid. Daarmee wordt een ge-
weldige temperatuurbestendigheid bereikt: 
Tot ongeveer 130 °C bij vochtige warmte en 
tot 150 °C bij droge warmte. Dat maakt PU-
BETON voor het gebruik in ruimte met hoge 
temperatuur wisselingen en bij heetwater 
ideaal. 

Deze speciale formule van KLB PU-BETON 
laat het toe dat er met stoomreinigers in deze 
ruimten gewerkt wordt. Om de perfecte PU-

KLB-SYSTEM PU-BETON

Zal niet zo snel gaan zweten!

Industrievloeren voor heetwater- en chemicaliënbelaste oppervlakten

Dat overtuigt:

• mechanisch hoog belastbaar

• hoge temperatuurbestendigheid tot 150 °C

•  verschillende niveaus van anti-slip  
(R9 – R13)

• overlagingen van 6 tot 9 mm

• stoomreiniging mogelijk

• in de kleuren beige, rood, groen en grijs  
 leverbaar

BETON-Vloeren voor de individuele doelein-
den te kiezen, hebben wij verschillende sys-
teemcomponenten en producten zoals ook 
systeem laagdikte van 6 mm tot 9 mm tot 
onze beschikking. Omdat de overlaging in-
eens gegoten moet worden, ontstaat er een 
goede mechanische weerstandsvermogen.

KLB-SYSTEM PU-BETON bestaat ook als een 
geleidend product zoals PU-BETON 4006 
EL+.

Toepassingsgebieden:

- Brouwerijen, wijnperserij, vloeistof afvulaf 
 deling
- Slachterij, slagerij
- Fabriceren van levensmiddelen, bakkerijen
- Melkfabrieken, kaasfabrieken
- Chemische industrie, Pharmacia
 enz.

Testen: Brandproef volgens DIN EN 13501-1: (Prüfinstitut Hoch, Fladungen),  
PU-BETON 4006/PU-BETON 4009/PU-BETON 4010: Klassificering; Bfl – s1: zwaar ont-
vlambaar, bestemming van de anti-slip eigenschappen conform DIN 51130 en BGR 
181 begaanbaarheidsklasse: (Amts Materiaal testplaats Höhr-Grenzhausen), Antislip- 
klasse: R9 – R10 – R11 – R12 – R13, van de geschiktheid in de levensmiddelen in-
dustrie conform verordening EG 852/2004 (Polymeerinstituut Flörsheim-Wicker), test 
m.b.t. chemicaliën bestendigheid, slijtage weerstand, waterondoorlatendheid en 
desinfecteerbaarheid.
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Dekvloer CT-C35-F5
of beton C 20/25

Schraplaag met Systeemcomponenten 
KLB-SYSTEM PU-BETON 4006

Grondlaag KLB-SYSTEM PU-BETON 4009 
aansluitend afzanding met  
Korund 0,5/1,0 mm

Grondering met  
systeemcomponenten 
KLB-SYSTEM PU-BETON 4050  

Kopverzegeling  
KLB-SYSTEM PU-BETON 4080

Systeemvarianten

Kleurvarianten

Systeemopbouw

Commercieel en industriële vloeren kunnen ook als volgt gemaakt worden:

Laag in Detail

R10 R12 (anti-slip)

Totale dikte 8 – 10 mm 8 – 10 mm 

Afdeklaag KLB-SYSTEM PU-BETON 4010 Grip KLB-SYSTEM PU-BETON 4080
als kopverzegeling

Grondlaag  
en instrooien

KLB-SYSTEM PU-BETON 4009
en instrooien met mit Korund 0,5/1,0 mm

Schraplaag Optioneel bij hogere structuur met  KLB-SYSTEM PU-BETON 4006

Grondering KLB-SYSTEM PU-BETON 4050 Grondering

Ondergrond De ondervloeren moeten volgens het BEB-werkvoorschriften en onze gronderingsoverzicht ge- 
maakt zijn of door advies door de verwerkingstechniek. Belangrijk: Trek- en druksterke ondergrond 
zoals ook verankerings zaagsnedes moet plaatsvinden zoals beschreven in de beschrijving.

Laag  in Detail

Anti-slip  Door verschillende zand bijv. Korund afstrooiingen kan de anti-slip van R9 – R13 individueel  
      gestuurd worden.

Kleur  Als alternatief zijn 4 kleuren leverbaar

Alternatieve  
overlagingen

 In 6 mm laagdikte: KLB-SYSTEM PU-BETON 4006
 Geleidende toepassingen: KLB-SYSTEM PU-BETON 4006 EL+
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