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De vloeren bij Bouman waren vuil, vettig en

glad, en hier en daar waren er ook beschadigin-

gen ontstaan die aandacht nodig hadden. De

betonnen vloeren begonnen steeds donkerder

te worden. De scheiding tussen werkgebied en

rijbanen waren aangegeven met gele strepen

en door de vervuiling was dat slecht te zien.

Samen met schildersbedrijf Mulder Schilders

Twente (eveneens uit Almelo) dat veel ervaring

heeft met vloeren, is er een plan opgesteld hoe

de vloeren te behandelen. 

De nieuwe vloer moet niet alleen optisch mooi

worden maar ook de juiste mix hebben tussen

voldoende stroef zijn en goed te reinigen. Ver-

der moet de vloer licht reflecteren (en niet ab-

sorberen), mechanisch sterk en chemicaliënbe-

stendig zijn. Gekozen is voor een tweecompo-

nenten, oplosmiddelvrije en chemicaliënbesten-

dige epoxycoating (Arturo EP3910) die in twee

lagen wordt opgebracht. Het werkgedeelte

krijgt een lichte kleur, en de rijbanen worden

grijs uitgevoerd door een (derde) laag grijze

coating bovenop de twee lichte lagen te leg-

gen.

Allereerst wordt de vloer gereinigd met een

ontvettingsmiddel. Voor de hechting wordt de

vloer door middel van het stofarme werpstraal-

procedé gestraald (rvs balletjes die met kracht

DOOR: JEROEN AALBERTS

Werkplaatsvloer coaten
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In het magazijn is de rijbaan waar vrachtwagens en heftrucks

binnenkomen extra ruw. Meteen na de eerste laag worden er extra

korrels siliciumcarbide aangebracht (schilder loopt op spijkerschoenen)

(foto: Mulder Schilders Twente) 

op de vloer worden gespoten en vervolgens op-

gezogen). Hiermee worden de laatste verontrei-

nigingen verwijderd en de vloer opgeruwd, en

ontstaat een betere hechting van de coating.

Grove beschadigingen worden opgevuld met

staalplamuur. Soms kan nog dezelfde dag de

eerste laag worden opgebracht. In de nabijheid

van overheaddeuren wordt de eerste laag  coa-

ting ingestrooid met fijne korrels siliciumcarbide

die voor de gewenste stroefheid van de vloer

zorgen (R=12 in dit geval). De coating wordt na

goed mengen op de vloer gegoten, met trek-

kers verdeeld over het oppervlak en met rollers

op stokken nagerold. Na zestien uur kan er

weer op de vloer gelopen worden, en iedere

volgende laag moet binnen 24 uur worden op-

gebracht om te zorgen voor de meest ideale

chemische hechting. Het duurt dus drie á vier

dagen om een vloer te reinigen en te coaten, en

Mulder begint altijd op maandag met een vloer,

zodat de vloer uiterlijk donderdag gereed is. Na

drie dagen is de vloer zodanig belastbaar dat

Bouman de maandag erop kan beginnen met

herinrichten. Na zeven dagen is de vloer maxi-

maal belastbaar. Allereerst is de vloer behan-

deld in de ruimte waar nieuwe machines ge-

pland waren, voor de overige ruimten zijn tijd-

schema’s opgesteld.

Bij Bouman Industrial Solutions in Almelo worden in

verschillende fases de vloeren van een coating

voorzien. Bij de vloeren in de werkplaatsen ging

Metaal Magazine een kijkje nemen wat er allemaal

bij komt kijken om ‘tussen de bedrijven door’ deze

klus te klaren en de eisen waaraan de vloeren

moeten voldoen.

Oude en nieuwe situatie naast elkaar. Kleurverschil in werk- en rijbaangedeelte zorgt voor meer duidelijkheid

(foto: Jeroen Aalberts)

Voor de meetkamer is gekozen voor een duurdere gietvloer (foto:

Mulder Schilders Twente)
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