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Silikal vloeren-
Wanneer het er heet aan toe gaat!
Hygiënisch, sterk, naadloos en in 1 dag aan te brengen- Silikal vloeren vormen de perfecte
basis voor iedere bakkerij en in elke gebouw, oud of nieuw.

Silikal hoofdkantoor te Mainhausen nabij
Frankfurt/M, Duitsland

Silikal, perfecte vloeren
vooor ieder gebruik.

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

Wij helpen onze klanten met het analyzeren
van hun vloerproblemen en lossen dit op;
praktisch, vriendelijk en natuurlijk betrouw-
baar.

Indien u verdere details of informatie wenst,
kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend contact
met ons opnemen!

Uw kontaktadres

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

Als de vloer maar goed is.



In grote professionele bakkerijen lopen
de temperaturen zeer hoog op en is
het van groot belang dat de vloer koel
blijft. Een optimale plaats voor een
zeer duurzame, monolithische,
hygiënische en anti-slip vloer die
bovendien bestand is tegen extreme
temperaturen. De reactieve kunsthars-
vloeren van Silikal passen perfect in
dit plaatje en worden gelegd in slechts

een paar uur- precies iets voor een
drukbezette bakkerij, waar geen tijd
is om stil te staan!

Silikal vloeren kunnen zo gemaakt
worden dat ze aan de strenge Duitse
antislip-eisen voldoen die varieren van
R9 tot R13. Ze zijn daarnaast hoog
resistent tegen zuren, alkalische
stoffen, vetten, zout en andere agres-

sieve bestanddelen. Het poriën-vrije
oppervlak is hygiënisch en buiten-
gewoon makkelijk te reinigen. De exact
op elkaar afgestemde toeslagstoffen
in Silikal vloeren –fysiologische veilige
MMA harsen- zijn zeer duurzaam en
resistent tegen mechanische belasting.

Silikal vloeren zijn daarnaast  ook
esthetisch hoogwaardig en hebben

hun blijvende kwaliteit reeds decennia-
lang bewezen  in vrijwel elke sector
van industrie en handel die men kan
bedenken. Een breed scala aan
kleuren en designs zijn mogelijk door
het gebruik van gekleurde flakes of
kwarts zand. Perfect voor veeleisende
productievloeren maar ook bij mooie,
esthetische toepassingen.

Bliksemsnel aangebracht- de
vloer is volledig uitgehard en klaar
voor gebruik na slechts 2 uur.
Een perfect manier om stilstand
in uw productie te minimaliseren!

Schoon, veilig, snel en mooi … Silikal vloeren!
     Het kan in 1 dag worden aangebracht: hygiënische vloeren voor iedere bakkerij.
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