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www.silikal.de

mail@silikal.de

Silikal GmbH

Veilige - vloeren zijn een onderdeel van de
service bij Silikal!
Reactieve harsen van Silikal® zijn hygiënisch, bestand tegen de meest extreme omstandigheden
en kunnen worden verwerkt in een mum van tijd. Ideale vloeren voor hotels, restaurants,
keukens en kantines. De juiste keuze voor nieuwbouw, renovatie en reparatie.

Als de vloer maar goed is.

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 het er ruig aan toe gaat …
Stevige vloeren van Silikal in keukens, kantines, hotels en cateringbedrijven. Snel gelegd, robuust en decoratief.

Een gevarieerd aanbod en topkwaliteit,
dat is wat klanten verwachten van
hotels, restaurants en grote keukens
over de gehele wereld. Een betrouw-
bare vloer moet ook aan deze stan-
daard voldoen. Hetzij in keukens,
wasplaatsen, loop- en rijpaden, vries-
cellen, kelders of opslagruimtes:
reactieve harsvloeren van Silikal vor-
men al tientallen jaren een welkome
oplossing.

Als je niet tegen de hitte kunt?

Als de vloer echt heet wordt? Als er
iets zwaars opvalt? Als de soep
overkookt? Als kratten over de vloer
gesleurd worden? Als er constant
zware reinigingsmiddelen worden
gebruikt: Silikal-vloeren weren zich
tegen elke belasting.

Hun hoge slijtvastheid, verschillende
antislipwaarden, aantrekkelijke kleuren
en onderhoudsvriendelijkheid helpen
diegenen, die in hotels en catering-
bedrijven achter de coulissen werken,
om zonder moeite de ‘hitte’ te weer-
staan.

Er is geen tijd te verliezen!

Snelle service gevraagd! Leg ’n vloer
als het ware ’s nachts, zonder kostbare
onderbrekingen van de productiepro-
cessen. Uw hele vloer kan snel worden
gerenoveerd omdat Silikal-harsen
binnen twee uur uitgehard zijn en
volledig belast kunnen worden, zelfs
bij winterse temperaturen.

Het is en blijft schoon!

Reactieve Silikal-vloeren zijn bestand
tegen zuren, lagen, zouten, vetten en
oliën. Ze zijn poriëndicht en zonder
voegen aan te brengen en kunnen
zelfs als zwembadvloer gebruikt
worden. Er zijn geen kloven, ruwheden
of gaatjes waarin bacteriën en ziek-
tekiemen houvast kunnen vinden.

Het ziet er geweldig uit!

Vloeren die de permanente belasting
van het hotel- en cateringwezen
kunnen weerstaan zijn de norm bij
Silikal. Een ander interessant aspect
van Silikal-vloeren wordt gevormd door
het scala aan kleurmogelijkheden door
middel van pigmenten, kleurchips en
gekleurd kwartszand. Vloeren met
granito-uiterlijk, met ingegoten logo’s
of met een verschillende uitstraling
per ruimte; alles is mogelijk met Silikal.
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