
Veilige vloeren voor de industrie
EX, ATEX, ESD



René Mijling

•Kunststofvloeren deskundige van Bartels
•Eigenaar van MIJtech kunststof vloeradvies
•Lid van de Normcommissie NEC 101  (Elektrostatica 
ESD-ATEX)



ATEX: Norm voor het voorkomen van explosies

ATmosphère Explosible

Dit komt bijna nooit voor?

Verzekering?

Wie is verantwoordelijk?



Atex: ATmosphèreEXplosible
•Veiligheid voor mensen. 

•Voorkomen van: stofexplosies, explosies.

Atex en ESD veiligheid:  (Electro Static  Discharge)

•Voorkomen van elektrostatische oplading en de daarmee gepaard 

gaande ongecontroleerde elektrostatische ontlading. (Bijvoorbeeld 

vonkvorming)

Arbo:
•Veiligheid voor mensen. 
•Voorkomen van: schrikreacties.

•500 V geeft een schrikreactie, 

•Vanaf circa 2000 V veroorzaakt een schrikreactie in combinatie met 
vonkvorming



ATEX vloeren voor de industrie

Bedrijven in:
• research 
• ontwikkeling
• productie
• afvullen / verpakken
• opslag
• transport



ATEX omgeving

Normeisen:

Geen ongecontroleerde elektrostatische ontladingen die een 
ontstekingsbron kunnen vormen.

Een vloerafwerking een maximale weerstand mag hebben.

Toch kan een spanningsopbouw van 100 tot 500 volt al risicovol zijn

Er is geen enkele relatie tussen de weerstand van een geleidende 

kunststof vloer en de elektrostatische spanningsopbouw van een 
kunststof vloer.



Voorkomen van explosiegevaar in een ATEX 
omgeving

Waar houden we wél rekening mee:

•Dubbel geïsoleerde schakelaars

•Apparatuur, machines, stellingen, staalconstructies 

worden geaard

•Telefoons, camera's, tablets en laptops verboden

•Gecompliceerde lucht afzuigsystemen



Waar houden we géén rekening mee:

Vloeren en wanden die elektrostatisch kunnen opladen bij 

gebruik en daardoor ongecontroleerd kunnen ontladen.

Voorkomen van explosiegevaar in een ATEX 
omgeving



Meetmethode elektrostatische oplading
Human Body Model



Walking test HBM (human body model)
Hoe verhoudt zich deze (E.S.D.) test tot de ATEX regelgeving?



betonvloer

Voorbeeld 1: 
basis betonvloer in een ATEX industrie omgeving

Betonvloer

• scheuren

• aantasting

• stofafgifte





Vochtgehalte g.d. 3,2 % Tramex 

Voorbeeld 1: 
basis betonvloer in een ATEX industrie omgeving

Walking Test HBM 

Norm IEC 61340-5-1 / IEC 61340-4-5 : max. 100 V
Resultaat : 20 – 50 V

RV 51%

temp. 20,5 ºC 

85,4 Digits 

Trotec



betonvloer

Kunststof vloersysteem Primer

• Gewenste stroefheid
• Stofvrij
• Aangepaste Chemische bestandheid

Voorbeeld 2: 
betonvloer met vloeistofdicht kunststof vloersysteem





Vloeistofdichte voorziening wordt isolator

Nieuwe potentiele ontstekingsbron: de vloer

Bewegingen op de vloer die vervolgens zorgen voor statische lading:

• Mensen

• Heftrucks

Voorbeeld 2: 
betonvloer met vloeistofdicht kunststof vloersysteem

Vloeistofdicht ≠ ATEX



Uitgaande van een negatief scenario  > 5000 V, 
zie als voorbeeld de door ons verrichte meting, circa 2290 V.

Voorbeeld 2: 
betonvloer met vloeistofdicht kunststof vloersysteem



betonvloer

Primer schraplaag 
isolator

Horizontaal afleidende laag 

met een lineaire weerstand

Slijtlaag verticaal 

afleidend weerstand

Aardpunt

Deze vloer kan elektrostatische spanningen af laten vloeien, 

de opgebouwde elektrostatische spanning zal onder de 100 V – 500 V blijven

Voorbeeld 3: 
ATEX vloeistofdicht kunststof vloersysteem





Voorbeeld 3: 
ATEX vloeistofdicht kunststof vloersysteem



NEN-EN-IEC 61340-
5-1

Elektrostatica – Deel 5-1: Bescherming van elektronische 
elementen tegen elektrostatische verschijnselen – Algemene 
eisen

Weerstandsmeting vloer - aarde

IEC 61340-5-1 / IEC 61340-4-1 < 109 ohm 
meting bij 100V

Weerstandsmeting vloer – aarde
NEN 1010 / DIN 1081 > 50 Kohm 

meting bij 500V



NEN-EN-IEC 61340-
5-1

Elektrostatica – Deel 5-1: Bescherming van elektronische 
elementen tegen elektrostatische verschijnselen – Algemene 
eisen

Registratie relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tijdens de metingen



ATEX EP gietvloer > 500V

Voorbeeld 4: 
opwaarderen niet functionerende ATEX vloer ageing 
(slijtage, gebruik, veroudering)

Opgewaardeerde vloer met
matte PU ATEX toplaag



Bedankt voor uw aandacht!


