Bescherming van betonvloeren

Autobezitters stellen steeds hogere eisen aan parkeergarages. De kwaliteit van de vloer
speelt daarbij een belangrijke rol. Deze moet slijtvast en antislip zijn en de garage een
schone, veilige uitstraling geven. Betonvloeren in parkeergarages zijn vaak een probleem.
Ze hebben veel te lijden doordat auto’s regenwater en dooizout met zich mee brengen.
Hierdoor kan de wapening gaan roesten met als gevolg loskomende betonschollen,
lekkages of gladheid. De Rendon Onderhoudsgroep biedt verschillende mogelijkheden
voor duurzame en fraaie parkeervloeren.
Oplossingen op maat
Bij gestapelde bouw staat het bovendek van een parkeergarage bloot
aan de invloeden van weer en wind. Voor een goede waterdichtheid is
daar een andere vloerafwerking nodig dan bij een tussenverdieping
of keldervloer. De specialisten van de Rendon Onderhoudsgroep
kunnen u precies adviseren over de toe te passen materialen:
waterdicht, antislip en bestand tegen continue mechanische belasting
door in- en uitrijdende auto’s.

Grote variëteit in materialen
Als het gaat om vloerafwerkingen voor parkeergarages hebt u de keuze
uit zeer veel verschillende materialen en stroefheden. Op kwalitatief goede
en vlakke betonvloeren worden veelal dunne systemen op basis van harde
en starre epoxyharsen toegepast. Als het oppervlak ruwer is, bieden
gietvloeren op basis van epoxy of polyurethanen de perfecte oplossing.
Polyurethaansystemen kunnen door hun flexibiliteit en kleurechtheid ook
op zonbelaste bouwdelen worden verwerkt en over scheuren en dilataties worden doorgezet, eventueel met een weefselinlage ter versterking.
Op hellingbanen en in bochten kunnen specifieke instrooimaterialen
worden gebruikt om de slip- en slijtweerstand verder te vergroten.
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Kleur in de garage
Een parkeergarage hoeft niet saai te zijn. U kunt kiezen uit veel fraaie
kleuren, waarmee u de vloer een bijzondere uitstraling kunt geven.
Het is mogelijk om met afwijkende kleuren parkeervakken in te delen,
veilige looproutes te markeren en op subtiele wijze de rijrichting te
beïnvloeden. Onze adviseurs hanteren daarvoor bestaande normen en
richtlijnen en houden daarbij rekening met uw huisstijl of aanvullende
wensen.

Vloerrenovatie
Het vernieuwen van een parkeervloer in een bestaande situatie kan
lastig zijn. De garage wordt immers gebruikt en moet zo veel mogelijk
toegankelijk blijven. In dat soort situaties kan de Rendon Onderhoudsgroep speciale, snel uithardende coatings toepassen. Hierdoor kan de
down time tot een minimum worden beperkt. Zonodig werken wij in
verschillende fases.

Kwaliteit over de vloer
Vloersystemen voor parkeergarages zijn opgebouwd uit hoogwaardige kunststoffen die een deskundige verwerking vereisen. Wij zijn
er trots op dat de belangrijkste leveranciers van deze materialen
de Rendon Onderhoudsgroep hebben aangewezen als approved
applicator. Zij zijn van mening dat hun producten het beste tot hun
recht komen wanneer zij door onze ervaren applicateurs worden
verwerkt. Het perfecte eindresultaat wordt verder geborgd door onze
strenge interne controle.
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