


Precision is our mission 
De betonplaat is een doorslaggevend element om de productiviteit te optimaliseren,  
niet alleen in opslagplaatsen maar ook in de verwerkende industrie. 

IN CONCRETEFLEX®

Voor voegen- en barstenherstellingen bieden we met In Concreteflex® sneldrogende  
herstellingen om de operationele activiteiten van de klanten zo minimaal mogelijk te 
storen. 

Elk probleem met voegen en barsten wordt ter plaatse bekeken en wij geven altijd een  
“customer-made” oplossing waarbij wij rekening houden met de specifieke eisen van 
de klant zoals de planning (weekend of week),  ...



Problemen met voegen of barsten in uw betonvloer?  
In Concreteflex® is dé oplossing!

Ons voegenherstellingssysteem laat toe om met alle type voertuigen over de  
herstelde voegen en barsten te rijden zonder schokken en zonder schade aan  
heftrucks te veroorzaken.

Wij zorgen ervoor om tijdens de werken uw activiteiten zo weinig mogelijk te storen. 

Sterk belastbaar voor  
Vulkollan- en polyamidewielen

Geringe tot geen  
geluidsoverdracht

Berijdbaar binnen de 2 uur 
na afwerking

Compatibel met andere  
vloerbekledingen en coatingsystemen

Hoge chemische weerstand 
Temperatuurbestendig

Slijtage- en onderhoudsvrij,  
lange levensduur



Openbare gebouwen

Industriebouw

Farmaceutische industrie   
(productie/distributie)

Parkeerruimtes 
(open en gesloten)

Levensmiddelen 
(productie en distributie)

Auto-industrie 
en toeleveranciers

Productiegebouwen

Logistieke magazijnen

Smallegangenmagazijn



In verschillende stappen herstellen wij  
alle voegen en barsten in uw betonvloer

Voegen of barsten in uw betonvloer herstellen gaat snel en met een minimum  
aan hinder voor uw dagelijkse activiteiten. 

2 uur na het afwerken zijn uw vloeren al terug berijdbaar! 

7  Verzegelen
Als laatste brengen wij een slijtlaag 
aan. De standaardkleur is “steen-
grijs” maar verzegelingen volgens 
de kleurcodes van de klant zijn ook 
mogelijk.

8  Klaar voor gebruik
Eens de herstelling vrijgegeven 
wordt, kunnen de interne transport-
middelen op volle rendement over 
de herstellingen rijden!

1 Inslijpen
Door middel van diamantgereed-
schap worden de beschadigde 
voegen ingezaagd.

2  Uitbeitelen
Eens de voegen ingezaagd zijn, 
wordt het beton uitgebeiteld volgens 
een welbepaald schema. De voegen 
worden dan ook grondig gestof-
zuigd.

3 Primer 
Daarna wordt er een laag primer 
aangebracht. De primer verhoogt de 
hechting van de te gieten hars.  
De primer droogt in ± 10 min.

4  Grondlaag
Om te vermijden dat de te gieten 
hars naar de onderlaag zou weg-
sijpelen, wordt er een grondlaag aan-
gebracht. Deze droogt in ± 20 min.

5  Opgieten
Eens de grondlaag droog is , wordt 
de In Concreteflex® -hars in de  
voegen en barsten opgegoten.  
De droogtijd bedraagt ± 50 min.

6 Vlakschuren
Als de hars droog is, worden de 
oneffenheden weggeschuurd zodat 
de transportmiddelen geen schok-
ken ondergaan bij het rijden over de 
herstelling.
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