
A t e x - o n t w i k k e l i n g

moest de vloer veilig stroef zijn in een 
droge situatie. Door een betonvloer 
van een kunststofgebonden vloersys-
teem te voorzien kan stofvorming wor-
den geminimaliseerd. De materialen 
die voor deze vloersystemen worden 
gebruikt zijn echter elektrisch isole-
rende materialen. Dit betekent dat er 
statische elektriciteit wordt opgewekt 
door bewegen en lopen op de vloeren. 
Deze statische elektriciteit ontlaat 

spontaan bij contact van mensen met 
installaties en of machines of met ge-
bouwonderdelen die met de aarde 
verbonden zijn. Er bestaan ESD- en 
Atex-vloersystemen die deze opladin-
gen voorkomen en afvoeren, maar al-
gemeen genomen zijn dat relatief kost-
bare systemen. MIJtech kunststof- 
vloeradvies uit Druten is onder andere 
met producent EPI Industrial Flooring 
betrokken bij een ontwikkeling met als 
doel een relatief goedkope/eenvoudi-
ge oplossing te bieden die stofvor-
ming voorkomt, het uiterlijk van de 
betonvloer niet of slechts minimaal 
veranderd, en die elektrostatisch na-
genoeg niet oplaad. De werking is ge-
baseerd op actieve geleidende toevoe-
gingen aan de toegepaste dunne 
reactiehars.

Niet betrouwbaar
De meest eenvoudige oplossing voor 
de productiehal in Utrecht zou een be-
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Economische 
oplossing 
Hoe kun je stofvorming bij het gebruik van een vloer minima-
liseren zonder dat je door statische oplading een oplawaai 
krijgt? En is die vloer dan ook wel veilig qua stroefheid? En 
last but not least, is die vloer dan nog wel betaalbaar? De 
economische oplossing werd gevonden in een ontwikkeling 
gebaseerd op actieve geleidende toevoegingen aan een 
dunne reactiehars. Deze nieuwe Atex-ontwikkeling is in een 
productiehal in Utrecht voor het eerst toegepast.

Tekst :  René Mi j l ing

Een productiehal in Utrecht met een 
vloerdeeloppervlakte van 3500 m² 
moest worden voorzien van een nieu-
we vloer. De vloer wordt vooral belast 
met loopverkeer en het slepen van 
pvc-verpakkingen met een groot volu-
me en een gering gewicht. De eisen 
van de opdrachtgever waren helder: 
minimaliseren van stofvorming en mi-
nimalisering van statistische oplading 
bij het gebruik van de vloer. Daarnaast 



tonvloer of een zandcementdekvloer 
zijn. Waarom zijn deze echter niet ge-
schikt voor deze toepassing? 
ESD-technisch zijn deze vloeren als ze 
nieuw zijn redelijk; ze zijn echter niet 
betrouwbaar. De geleiding van beton 
is sterk afhankelijk van het vochtge-
halte van de betonvloer en/of wand en 
de omgeving. Beton- en zandcement-
dekvloeren geven tevens stof af en mi-
nimaliseren van stofvorming was een 
van de eisen van de opdrachtgever. 
Als basis is gekozen voor een dun 
tweelaags impregneersysteem op ba-
sis van een oplosmiddelvrij epoxy-

bindmiddel. De kleur is nagenoeg 
transparant. Als ondergrondvoorbe-
handeling is de betonvloer met dia-
mant geschaafd, gestofzuigd en nat 
gereinigd. Er is van tevoren een beoor-
delingsvlak aanbracht van de impreg-
neer in het project en deze is beoor-
deeld op hechting. Na de oplevering is 
een stroefheidsmeting uitgevoerd 
conform de NEN 7909 en de elektro-
statische oplading is bepaald met be-
hulp van de HBM-walkingtest. 

Onthechtingen
Nadat de vloer enkele weken in ge-

bruik was, zijn er zeer plaatselijk ont-
hechtingen ontstaan. Deze waren het 
gevolg van warmteontwikkeling en 
mechanische belasting door het slip-
pen van wielen onder de heftrucks. Dit 
is ter plaatse tijdens een inspectiebe-
zoek nagebootst en geconstateerd. 
Voor een soortgelijk project – een pro-
ductiehal in Tilburg met een vloerop-
pervlak van ongeveer 4000 m² – zijn 
extra hechtsterktemetingen uitgevoerd 
met als doel de hechting indien nodig 
te verbeteren. Een deel van de vloer is 
met diamantschuren voorbehandeld, 
een ander vloerdeel is gestraald. Deze 
twee vloerdelen zijn voorzien van de 
impregnering. 
Stralen geeft een oppervlaktevergro-
ting van de betonvloer. Stralen in com-
binatie met een (dunne laag) impreg-
nering geeft een onregelmatige 
oppervlaktetextuur aan de betonvloer 
die de stroefheid verhoogt. Straalba-
nen veroorzaakt door het stralen, zijn 
echter altijd zichtbaar. Het reinigen 
van de vloeren zal wat moeilijker zijn 
in verband met de geringe oppervlak-
tetextuur. De uitkomst van de hecht-3
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1 Applicatie van de nieuwe economische 

Atex-impregneer. (Foto’s: René Mijling)

2 Nadat de vloer enkele weken in gebruik 

was, zijn er zeer plaatselijk onthechtingen 

ontstaan.

3 De vloer wordt diamant geschuurd.

Atex: ATmosphère EXplosible
Veiligheid voor mensen. Voorkomen van stofexplosies, explosies en schrikreac-
ties. Schrikreacties (een elektrostatische spanningsopbouw van > 500 V geeft een 
schrikreactie, > 2000 V veroorzaakt een schrikreactie in combinatie met vonk-
vorming) kunnen voor ongecontroleerde bewegingen zorgen waardoor er bij-
voorbeeld contact wordt gemaakt met open elektrische spanningen of gevaarlijke 
machines. In het voorbeeldproject gaat het met name om schrikreacties en voor 
mensen vervelende statische ongecontroleerde ontladingen, > 2000 V  vonkvor-
ming, vonkoverslag. 

ESD: Electro Static Discharge
Veiligheid voor componenten. Voorkomen van directe of latente schade aan com-
ponenten. Een elektrostatische spanningsopbouw van > 100 V kan schade of la-
tente schade veroorzaken aan componenten ten gevolge van een ongecontroleerde 
ontlading. Voor de mens is dit niet waarneembaar. Des te lager de elektrostatische 
spanningsopbouw, des te minder risico voor beschadigingen van componenten.





sterkteproeven op de twee vloerdelen 
waren gelijk.
Alle proeven gaven betonbreuk als re-
sultaat. Dit betekent een optimale 
hechting in combinatie met de beton-
vloer. De stroefheid is echter toegeno-
men. Hierdoor zullen wielen van trans-
portmiddelen, zoals heftrucks, minder 
snel doorslippen en minder snel ont-
hechting van de impregneer op de be-
tonvloer veroorzaken. Slippende wie-
len veroorzaken namelijk warmte. Als 
gevolg van die warmte worden reac-
tiekunststoffen zacht. Als de glasover-
gangstemperatuur wordt overschre-
den, is er praktisch geen mechanische 
sterkte meer voorhanden. Er treedt 
dan een warmteontwikkeling op in 
combinatie met een mechanische 
wring- en drukbelasting. Daar waar 
transportmiddelen met soms slippen-
de en wringende wielen rijden, is het 
uit technisch oogpunt raadzaam de 
betonvloer te stralen in plaats van met 
diamant te schuren. Als referentie is 
ook een vloerdeel na stralen voorzien 
van een 3 mm dik antislipcoatingsys-
teem.

Conclusie
De ontwikkeling Atex-impregneer als 
economische oplossing voor grotere 
logistieke projecten is op basis van de 
resultaten van de uitgevoerde testen 
in het project geslaagd. De resultaten 
op een rijtje: 
• Geen stofafgifte, geen hinderlijke 
elektrostatische spanningsopbouw 
(vonkvorming).
• Veilig stroef in een droge omgeving 
in combinatie met diamantschuren 
van de ondergrond.

• Veilig stroef in een natte omgeving in 
combinatie met stralen van de onder-
grond.
De projecten in Utrecht en Tilburg 
hebben uitgewezen dat de voorbehan-
deling stralen van de ondergrond op 
basis van de resultaten van de hecht-
sterktemetingen geen betere hechting 
van het impregneersysteem geeft dan 
de methode diamant schuren. De 
voorbehandeling stralen heeft echter 
de voorkeur bij een mogelijke warmte-
ontwikkeling in combinatie met me-
chanische belasting. Denk aan slip-
pende/wringende wielen van 
transportmiddelen.

René Mijling is directeur van MIJtech 
kunststofvloeradvies in Druten.
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4 De elektrostatische spanningsopbouw en de 

stroefheid worden gemeten. 

5 Hechtsterkte op een Atex-vloer na diamant-

stralen.

6 Resultaten van de uitgevoerde metingen op 

22-3-2016.  


