Vloerrenovatie van oude gemengde ondergronden –
economisch en snel
De vloerrenovatie in oude gebouwen vormt een bijzondere uitdaging. Met name in vastgoed dat
bedrijfsmatig wordt gebruikt, zoals bijv. winkelruimtes, is de vloer jarenlang intensief belast en vaak
oneffen en uitgesleten.
In plaats van een ingrijpende volledige renovatie van de dekvloer, die zou neerkomen op het
verwijderen van de oude lagen, is de sanering en stabilisering van de oude ondergrond en vervolgens
het leggen van bijv. een sterke homogene pvc-vloer in banen een economisch en ook snel alternatief.
Hiervoor biedt Thomsit technisch hoogwaardige producten voor de gehele systeem opbouw die in
bedrijfsruimtes gegarandeerd optimaal kunnen worden belast.

Bezoek ons op:
www.thomsit.nl

Thomsit systeemoplossingen: snel en veilig!

Voorbereiden:
Oude bedekking weghalen, evt. bescherming tegen stof gebruiken
en losse delen grondig verwijderen met een sterke industriële
stofzuiger.
Voorbehandelen:
Thomsit R 755 Vochtscherm 2-c
Optimale bescherming van de oude materialen, zoals bijv.
vasthechtende lijmresten, tegen vocht uit het egaliseermiddel.
• Versterkt de oude ondergrond
• Voorkomt geurtjes

Egaliseren:
Thomsit TF 310 Thomsit-Floor® Glasvezelvlies en
Thomsit FA 97 Vezelversterkt egaliseermiddel
Omdat de stabiliteit en de sterkteklasse van de oude ondergrond
vaak niet bekend is, wordt met Thomsit TF 310 en Thomsit FA 97
in het systeem voor de zekerheid een stabiliserende egalisatie
geadviseerd. Dit garandeert voor met name bedrijfsruimtes een
ondergrond die goed kan worden belast.
Thomsit TF 310
• Voor extra sterkte en wapening
• Eenvoudig en snel te verwerken
Thomsit FA 97
• Zeer sterk
• Spanningsarm
Lijmen:
Thomsit K 188E Aquaplast Premium Quality
Voor pvc-bedekkingen in banen en platen
• Snelle aanvangshechting
• Zeer sterke hechting
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Tip van de expert:
Om te beoordelen of de oude ondergrond geschikt is voor
reconstructie is uitgebreide technische kennis noodzakelijk.
Vraag in geval van twijfel altijd advies aan een deskundig adviseur van Thomsit.
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Dit snelle en schone renovatiesysteem van Thomsit voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de arbeidsveiligheid, de
kwaliteit van de binnenlucht en het milieu. De zeer emissiearme producten zijn voorzien van het Duitse milieukeurmerk
DER BLAUE ENGEL en/of het kwaliteitskeurmerk GEV-Emicode EC 1plus/EC 1plus-R.

