Als de vloer maar goed is.

Snel gereinigd, hoge belastbaarheid:
Silikal-coating voor melkstallen
Snel aan te brengen, gemakkelijk te reinigen, hoge belastbaarheid Silikal-coatings op
basis van reactiehars vormen de duurzame, betrouwbare basis voor melkstallen.
Deze zijn bestendig tegen melkzuren en bieden mens en dier een antislipondergrond.

Schone ondergrond voor melkstal
Bliksemsnel aangebracht - de vloer
is volledig uitgehard en klaar voor
gebruik na slechts 1 uur.
Een perfect manier om stilstand in
uw productie te minimaliseren!

De 36 melkplaatsen van de uiterst
moderne melkcarrousel van de
melkstal J. Moonen in Hilvaren
beek/Nederland (in totaal ca.
72 m2) werden 6 mm dik en met
ingestrooide kleurkwartsen in
grasgroen gecoat. De beloopbare
vlakken rondom, de melktank,
het kantoor, de computerruimte,
evenals de aangrenzende wand-

oppervlakken (ca. 500 m2) kregen
een 3 mm dikke lichtgrijze Silikalcoating.
Ook de vloer van de nieuwe
melkstal J. Vermeer in Best/
Nederland beschikt over een
onderhoudsvriendelijke basis van
Silikal-reactieharsen. Het 8 m2
grote oppervlak van de melkrobot

llen, melkcarrousel en melkrobot
werd ook zeer dik (6 mm) en in
het groen gecoat. Een beloopbare
oppervlakte van 130 m2, de melktank, het kantoor, de computerruimte en de gang werden bovendien vormgegeven in beige met
ingestrooide Silikal-kleurkwartsen.
Antislip en resistent tegen veel
zuren en chemische reinigingsmiddelen als deze is, zorgt de nieuwe

vloerbekleding dagelijks voor veiligheid. Gecoate wandoppervlakken van ca. 450 m2 dragen bovendien bij aan een grote mate van
hygiëne in het melkverwerkende
bedrijf. En met een gladde bekleding kreeg het bijna 50 m2 grote
gebied van de voedervlakken voor
de koeienstallen een gemakkelijk
te reinigen basis.
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Bij beide projecten waren de nieuwe vloeroppervlakken in de kortst
mogelijke tijd een feit:
De aangebrachte coating heeft
slechts één uur nodig om volledig
te zijn uitgehard en is daarna ook
volledig belastbaar.
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Silikal, perfecte
vloeren vooor ieder
gebruik.

Uw vloer-Silikal!
Een overzicht van de voordelen.
Hygienisch en schoon…:
■ Dichte ‘poriën-vrije’ naadloze
afwerking
■ Resistent tegen alkalische stoffen,
zuren, vetten, oliën, zouten en
andere agressieve middelen
■ Zeer onderhoudsvriendelijk
Veilig…:
■ Verschillende anti-slip oppervlakte
gradaties
■ Stofvrij en slijtvast
■ Hitte en kou bestendig
Snel en mooi…:
■ Extreem korte uithardingstijd:
nauwelijks onderbrekingen in
productie bij renovaties
■ Makkelijk te leggen, zelfs bij
temperaturen beneden 0 ºC
■ Selectie van aantrekkelijke kleuren,
met gekleurd kwartszand en
gekleurde flakes

Uw kontaktadres:

Silikal hoofdkantoor te Mainhausen
nabij Frankfurt/M, Duitsland

Gecertificeerde kwaliteits- en
milieumanagementsystemen
Reg.nr. 73 100 663/73 104 856

Wij helpen onze klanten met het
analyzeren van hun vloerproblemen
en lossen dit op; praktisch, vriendelijk
en natuurlijk betrouwbaar.
Indien u verdere details of informatie
wenst, kunt u natuurlijk geheel
vrijblijvend contact met ons opnemen!

Vraag naar ons
kleurenconcept!

Bovengenoemde gegevens moeten worden
gezien als algemene informatie. Op grond van
de verscheidenheid aan verwerkingscondities en
-omstandigheden en het veelvoud aan materialen
kunnen aan deze gegevens geen rechten worden
ontleend. In geval van twijfel raden wij een proef
zetting aan.

Silikal Benelux
Zwaluwlaan 4

#3762/1011/NK/3’

AgBB-gekeurd voor
binnenruimtes waarvoor
dat noodzakelijk is

Een perfecte vloer vraagt de beste
oplossingen, enorme know-how en
ervaring.

Als de vloer maar goed is.
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