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MIJtech voor advies en 

expertise op het gebied van 

kunststofvloeren. 

 

 

Advies op basis van meer dan 

25 jaar ervaring in 

regelgeving, techniek en 

materiaalkennis van alle 

kunststofvloeren, waaronder 

epoxy-, polyurethaan- en 

troffelvloeren. 

  

 

MIJtech werkt onder meer 

voor adviesbureaus, 

expertisebureaus, 

particulieren, aannemers, 

gietvloerbedrijven, (zware) 

industrie, utiliteitsbouw, 

VVE’s (Vereniging Van 

Eigenaren), de overheid en de 

projectensector, zoals 

zorginstellingen en scholen. 

 

MIJtech ontwikkelt en 

verzorgt opleidingen en 

seminars en werkt mee aan 

wetenschappelijk onderzoek. 
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Kunststof industrievloeren zijn veelal een uitstekende oplossing. Maar soms kan er 
iets fout gaan. Tijdens gebruik of direct na de applicatie. Uw mooie vloer kan ook 
beschadigd worden door een overmatige (onvoorziene) belastingen.  
Bij een plaatselijke schade is reparatie vaak een goede, economische, relatief snelle 
en weinig overlast veroorzakende oplossing.  
 
Maar..... laat u eerst adviseren!  
En voor alle zekerheid, laat MIJtech de uitgevoerde reparatie beoordelen op 
gelijkwaardigheid t.o.v. de niet gerepareerde vloer. 
 

Industrievloer reparatie  
Advies en beoordelen op gelijkwaardigheid 
 

Onderbouwd advies 
Reparaties zonder voorafgaand advies 
leveren vaak teleurstelling op. In veel 
gevallen worden ze ook niet 
goedgekeurd; zelfs niet na meerdere 
malen repareren. Ze voldoen esthetisch 
en/of technisch en/of gebruik technisch 
niet aan de verwachtingen.  
 
Reparatie is ook niet altijd zinvol of 
mogelijk. In ieder geval moet de vloer 
zelf een goede kwaliteit hebben en 
goed aangebracht zijn. Ook de 
ondergrond dient te voldoen aan de 
basiscriteria.  
 
Bij schade ten gevolge van een lekkage 
komt het helaas vaak voor, dat de vloer 
traditioneel gerepareerd en overlaagd 
wordt, terwijl er nog veel restvocht in de 
vloer is ingesloten.  
Dit vocht levert een groot risico op voor 
`osmose blaasvorming` in de 
gerepareerde en ook in de er naast-
gelegen vloer bestaande vloer.  
 
MIJtech kan tijdens een inspectie door 
middel van een niet-destructieve 
vochtmeting de restrisico’s aangeven.  
Na de inspectie zal MIJtech een 
onderbouwd advies geven over het al 
dan niet reparabel zijn van de vloer en 
de eventuele restrisico’s daarbij.  
 

Repareren is een specialisme, 
advies is een welkome aanvulling 
Reparatie van industrie vloeren 
vereist vakkennis. Vooral het advies 
speelt hierbij een hoofdrol. Binnen de 
randvoorwaarden dient een reparatie 
uitgevoerd te worden. Restrisico’s 
worden daarbij aangegeven. 
 
Binnen een bepaalde - veelal korte - 
tijd dient de reparatie te worden 
uitgevoerd, waarbij de voorwaarden 
vaak niet optimaal zijn.  
Hierbij valt te denken aan vocht, een 
vervuilde ondergrond, lage 
temperaturen etc. 
 
Daarnaast dienen de eigenschappen 
van de vloer  vergelijkbaar te zijn met 
de eigenschappen van de reeds 
aangebrachte vloersystemen. 
 
Beoordelen op gelijkwaardigheid 
MIJtech kan na reparatie de niet 
gerepareerde en de gerepareerde 
vloer vergelijken. De criteria zijn o.a. 
het visueel aspect, de vlakheid, de 
hardheid, de krasvastheid, een 
kleurscan en een glansgraadmeting 
van de vloer.  
Daarnaast kan de stroefheid worden 
gemeten.  
Voor ESD of ATEX vloeren kan 
MIJtech alle metingen die van belang 
zijn voor het controleren van het 
functioneren van deze vloeren 
uitvoeren. 
 
 


