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De WALAstic tegels worden vol verlijmd aan de ondervloer, d.m.v. 2k-Polyurethaan lijm. 
Daarna wordt de liplas onderling verbonden d.m.v. koudlasmiddel en vervolgens aan de 
bovenzijde thermisch aan elkaar gelast. Hierdoor is de vloer vloeistofdicht.

De voordelen van dit systeem:

Geen oponthoud met het werk installatie is gefaseerd uit te voeren.

Geringe droogtijd de vloer is direct beloopbaar en weer snel in gebruik te nemen.

 Aanpassingen bij beschadigingen of verbouwingen zijn de tegels per stuk 
aan te helen of te vernieuwen.

Snel gerealiseerd.

Geen oponthoud met het werk

Het WALAstic vloersysteem is leverbaar in een tweetal structuren. 
Deze hebben een ander uiterlijk en antislip waarde GL (R10) 
en GR (R12). Het systeem is verkrijgbaar in elke RAL kleur. Er 

zijn drie basis kleuren: zwart, antraciet en grijs. Bij een 
oppervlakte van meer dan 150 m² is het mogelijk 

om ook andere kleuren te produceren.



Om de vloer mooi af te werken zijn er diverse accessoires. Hierbij kan gedacht worden aan 
bijpassende profi elen, holplinten en trapvormen. 

De eigenschappen van een WALAstic vloer: 

Antislip, vloeistofdicht eveneens extreem slijtvast en is zwaar te belasten. 
Het systeem is resistent tegen oliën, vetten en de meeste chemicaliën. 

Isolatie: Geluiddempend, de vloer absorbeert geluid. Tevens is het een extra isolatie tegen 
de kou vanaf de werkvloer. De eigenschappen van het systeem maken het ergonomisch 
verantwoord en prettig om op te werken.

Onderhoud: De vloer is onderhoudsarm en kan eenvoudig worden gereinigd.   
 

Uiteraard voldoet het systeem aan de hoogste normen m.b.t. brandgedrag.   
      

Renovatie voor uw hele vloer 

Gekleurde lasnaden om de 
tegels te lassen in dezelfde 

of contrasterende kleur



- Bierbrouwerijen
- Showrooms
- Magazijnen
- Cafés
- Praktijklokalen
- Foodtrucks
- Bakkerijen

- Productieruimtes
- Werkplaatsen
- Kleedkamers
- Garages
- Supermarkten
- Restaurants
- Poppodia

- Speelplaatsen
- Keukens
- Aula’s
- Drukkerijen
- IJssalons
- Fitnesszalen
- Schaatsbanen

Admiraal Trompstraat 3,3115 HK Schiedam
010-4374170

info@vekavloeren.nl
www.vekavloeren.nl

Technische specifi caties

Dikte EN 428 6 mm en 10 mm 

Gewicht EN 430 8.331g/m² en 13.885 g/m²

Formaat EN 427 500x500 mm

Europese clasifi catie EN 428 Klasse 34-43

Brandgedrag DIN EN 13501-1 Bfl -S1

Antislip DIN 51130 R10 GL / R12 GR

Slijtvastheid EN 660-1 Slijtageklasse P

Chemische bestedingheid EN 428 Hoog bestendig (index 0)

Maatvastheid EN 434 < 0,1%

Indrukbelasting EN 433 0,1 mm

Flexibiliteit EN 435 Geen scheurvorming Ø20

Rolstoelbestindheid EN 425 Geschikt voor bureaustoelen

Ons vloersysteem kunt u overal tegenkomen,
de kans is op groot dat u al eens op een Vekavloer heeft gestaan.

Wij zijn o.a. te vinden in: 


