Antislipbehandeling vloeren StaVeilig
Product
Antislipbehandeling om bestaande vloeren stroef te maken waardoor uitglijden wordt voorkomen.
Behandeling
Voordat er met de antislipbehandeling wordt begonnen verrichten we een stroefheidmeting. Vervolgens
reinigen wij de vloer zeer grondig. Hierbij gebruiken we professionele reinigingsmiddelen.
Daarna wordt de antislipvloeistof aangebracht. Afhankelijk van de soort ondergrond en de te bereiken
stroefheid is de inwerktijd 1½ tot 3 uur.
Hierna wordt de vloer nogmaals grondig gereinigd. De vloer is na de behandeling direct weer te gebruiken.
Tot slot verrichten we weer een stroefheidmeting. De opdrachtgever ontvangt desgewenst een rapportage
van deze metingen. Gebruikers ondervinden geen overlast tijdens het aanbrengen van het systeem.
De uitvoering geschiedt in onderling overleg en in de regel op korte termijn.
Onderhoud
De StaVeilig antislipbehandeling maakt geen structuur op de vloer. De vloer vervuilt dus minder snel dan bij
een coating of een antisliptegel. Onderhoud met een goed reinigingsmiddel en de juiste methodiek is
voldoende om de vloer schoon en stroef te houden.
Na de antislipbehandeling geven wij een onderhoudsadvies. Dit wordt gebaseerd op de schoonmaakmethodiek die binnen de organisatie wordt toegepast. Dit betekent dat het onderhoud niet meer tijd in beslag
hoeft te nemen. Soms is een kleine aanpassing in de schoonmaakmethodiek voldoende om in dezelfde tijd
een StaVeilig antislipvloer goed te reinigen.
Garantie
Er hoeven geen speciale reinigers afgenomen en gebruikt te worden om aan de garantie te voldoen.
Professionals brengen het antislipsysteem aan op de vloer. Door de combinatie van de unieke vloeistof en de
deskundigheid van de medewerkers kunnen wij een ongebruikelijk lange garantietermijn geven. Op
badkamers in de privé-sfeer geven wij 10 jaar garantie op het antislipeffect. Bij vloeren die bedrijfsmatig
gebruikt worden en bij betonvloeren geven wij minimaal 5 jaar garantie op het antislipeffect.
Toepassingen
Het StaVeilig antislipsysteem is onder andere toepasbaar op:
 Zwembaden
 Bedrijfskeukens
 Entrees
 Sanitaire ruimtes
 Bedrijfsruimtes
 Prefab betongalerijen en trappenhuizen
 Parkeergarages en productieruimten
 Entrees binnen en buiten
 Badkamers
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Uw veiligheid is onze zorg
Verhoef Groep
is leverancier en installateur om uw woning veiliger,
comfortabeler en toegankelijker te maken
 Wand- en toiletbeugels
 Trapleuningen/trapspilbeugels
 Verhoogd toilet
 Spoel/föhn systeem (bidet)
 Elektrisch doorspoelsysteem
 Aanpassen

badkamer
 Creëren separate douchegelegenheid
 Thermostaatkraan
 Eenhendel mengkraan
 Anti-slip vloer
 Badplank
 Badlift
 Instapbad
 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar
 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar
 Tweede toilet (Sanibroyeur)
 Plafondliften
 Plateauliften

(binnen/buiten)

 Trapliften
 Nivelleren

drempels binnen en buiten de woning
 Aanpassen straatwerk
 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel)
 Hellingbaan
 Galerijophoging/balustrade ophoging
 Aanbouw/uitbreiding

van de woning
 Verbreden deur/kozijn
 Schuifdeuren
 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging
 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem)
 Aangepaste keuken
 Individueel op maat gemaakte aanpassingen

