
anti-slip systeem

VloerVeilig: Een goede oplossing voor de woon- en/of werk-
omgeving. U kunt hierbij denken aan trappen, badkamers, 
parkeergarages, zwembaden, bedrijfskeukens enz. Overal waar 
water gebruikt wordt, bestaat er een kans op ongelukken. Naar 
schatting leidt dit tot meer dan 20.000 ongevallen op jaarbasis. 
Dit terwijl een gemakkelijke oplossing voor de hand ligt!

WIJ VAN VLOERVEILIG WILLEN GRAAG
UW PARTNER ZIJN IN UW VLOERVEILIGHEID

Voordelen VloerVeilig antislip behandeling
Met ons VloerVeilig product maken wij microscopisch kleine geleidin-
gen/groefjes in de toplaag van een bestaande steenachtige onder-
grond, zodat in natte toestand het water weg kan onder de schoen-
zool of voet waardoor er meer grip ontstaat en men niet meer kan 
uitglijden. Dit kan alleen op steenachtige ondergrond zoals tegels, 
natuursteen en beton enz.
In tegenstelling tot een antislip coating laat onze behandeling geen 
structuur achter, waardoor vuil minder snel hecht aan de vloer. Het 
uiterlijk van het vloeroppervlak verandert nauwelijks waardoor uw 
mooie vloer behouden blijft.

De vloer is na de antislip behandeling weer direct klaar voor 
veilig gebruik! Zonder stof of lawaai!

VloerVeilig is gespecialiseerd in:
> Antislipbehandelingen op bestaande gladde vloeren
>  Herstellen van uw huidige antislipvloer zodat deze weer aan de 

huidige norm voldoet
> Dieptereiniging van steenachtige vloeren die zeer vervuild zijn
> Antislipmetingen inclusief rapportage op aanvraag
> Antislipsysteem voor allerlei soorten trappen

Kijk voor de scherpste prijs op de website:
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Het VloerVeilig VijfStappenplan 
Het grondig reinigen van de ondergrond met VloerVeilig 
reinigingsmiddel.

Door middel van een airless-spray wordt de gepatenteerde 
VloerVeilig Antislip Vloeistof aangebracht.

Aan de hand van een speciale borsteltechniek checken wij 
vervolgens meerdere malen of uw vloer de juiste stroefheid 
heeft bereikt.

Na een inwerktijd van ongeveer 1,5 uur wordt de vloer nog-
maals gecontroleerd met behulp van een antislipmeter (FSC-
2000).

Bij goed resultaat wordt de vloer afgewerkt met de Vloer-
Veilig Finish vloeistof.

VOILÀ: UW ANTISLIP VLOER IS DIRECT KLAAR 
VOOR VEILIG GEBRUIK! ZONDER STOF OF LAWAAI!
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VloerVeilig Vijf Zekerheden Antislip vloeren 
VloerVeilig gaat voor een langdurige relatie met haar klanten. Daar-
bij is het vanzelfsprekend dat er een goede kwaliteit wordt geleverd 
en afspraken worden nagekomen. VloerVeilig gaat een stap verder en 
biedt haar klanten vijf zekerheden: 

>  Vijf jaar garantie op vloer bij zakelijk gebruik en acht jaar bij 
privégebruik

> VloerVeilig vloeistoffen zijn veilig voor mens en milieu

> De vloer is direct gebruiksklaar zonder stof of lawaai

> Het is onderhoudsvriendelijk

> De scherpste prijs in de markt


