
Wagens gaan
  met hun tijd mee ...



U zoekt een vloer die tegen een stootje kan?

Contacteer ons op 

www.floorbetterandbest.be  
of www.resi-conn.be

en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Het Resi-Conn® team

... Uw vloeren
         toch ook?



Onze kunstharsvloeren:
de sterkste in alle situaties!
Resi-Conn® staat al 25 jaar garant voor het oplossen van al de vloerproblemen ten 
behoeve van industrie, particulier, openbare besturen e.a. Zowel voor nieuwbouw en/of 
renovatie is bij eenieder de huidige toestand en gebruik van de vloer verschillend waarbij 
elkeen zijn specifieke problemen ondervindt.

Aan de hand van uw specifieke eisen heeft Resi-Conn® met zijn innovatieve vloersystemen 
op basis van o.a. epoxy - polyurethaan - acrylaat - e.a. voor de plaatsing van coatings, 
gietvloeren, troffelvloeren, design, terrazzo, sport- en veiligheidsvloeren... de nodige 
know-how in huis!

Resi-Conn® biedt U een compleet gamma aan van kunstharssystemen aangemaakt onder 
DIN en 9001 norm met CE-certificaat en dit voor al uw toepassingen. Nieuw is het gamma 
dat voldoet aan de hoogste ecologische eisen van VOC-normalisatie voor publieke ruimtes. 
De plaatsing gebeurt door onze eigen opgeleide mensen met VCA*-certificaat.

Het Resi-Conn® Team.

Hecht u belang aan 
een kraaknette 
bedrijfsruimte?

Heeft u behoefte aan 
hoge hygiëne- en 
veiligheidsnormen?

Wenst u uw reinigings- 
kosten drastisch terug 
te dringen?

. . . of zoekt u andere 
oplossingen voor 
uw vloeren?

Zoek niet verder!

Wij beloven 
geen kwaliteit, 
wij staan erop!

powered by



Plaatsingsmethode van een naadloze Resi-Conn® - kunstharsvloer, dikte 2 à 5 mm.

De vele voordelen van onze kunstharsvloer in één oogopslag:

Ondergrondvoorbereiding:

Reinigen van de ondergrond 
d.m.v. stofarm kogelstralen 
van de vloer en diamant- 
schuren van de randen. 
Vegen en stofzuigen.

DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4

Hechtprimer:

Lokaal sluiten van alle 
barsten, gaten en voegen in 
de vloer. Aanbrengen van 
onze poriëndiepe ResiPrim® - 
primer als hechting tussen 
de lagen onderling

Gietvloer:

Aanbrengen van een naad-
loze gekleurde gietvloer op 
basis van onze ResiPox®  - 
of  ResiPur®  - kunststof- 
harsen. Dikte 2 à 5 mm

Slijtlaag:

Aanbrengen van onze slijt-
vaste en UVA- bestendige 
Resitop®  - slijtlaag. 
Gekleurd zoals de gietvloer.

Markeringslijnen:

Aanbrengen van UVA-
bestendige markerings- 
lijnen voor afbakening 
werkzones.

> mechanisch zwaar belastbaar

> vloeistofdicht

> chemisch bestendig*

> in vele RAL kleuren beschikbaar

> naadloos en scheuroverbruggend

> UVA- bestendig, kleurvast

> hoog slijtvast

> naar keuze glad of antislip

> goede krasbestendigheid

> gemakkelijk reinigbaar*

> korte installatietijd – geen breekwerk 

> conform DIN / CE / VOC / VCA

> ...
* raadpleeg onze technische bladen, chemische resistentielijst en onderhoudsvoorschriften 

 



Plaatsingsmethode van een naadloze Resi-Conn® - kunstharsvloer, dikte 2 à 5 mm.
Enkele referenties

Bel ons!
015 44 32 20



Resi-Conn® BVBA > Zandvoortstraat 12D > 2800 Mechelen
T +32 (0)15 44 32 20 > F +32 (0)15 44 32 28  
info@resi-conn.be > www.resi-conn.be > www.floorbetterandbest.be

U zoekt een vloer die tegen een stootje kan?
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Contacteer ons op 

www.floorbetterandbest.be  
of www.resi-conn.be

en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Het Resi-Conn® team

en klik op

... Uw vloeren
         toch ook?

Zij gaven ons 
hun vertrouwen!

Original

Fine from best brand recreate PMS

http://www.audi.de/audi/de/de2.html


