REMMERS QUICKPROTECT

Dé sneldrogende kunstharsvloer voor binnen en buiten

INDUSTRIE- EN
LOGISTIEKE
GEBOUWEN

NIETCOMMERCIËLE
UTILITEITSGEBOUWEN

GALERIJEN BALKONVLOEREN

Kunstharsvloeren worden overal toegepast. Op galerijen en balkons van
woongebouwen, in industriële en logistieke gebouwen, in kantoren, maar
daarnaast ook in winkels en horecabedrijven en in gebouwen voor onderwijs,
zorg, cultuur en recreatie.
Ieder gebouw heeft zo zijn eigen
omstandigheden, vraagt om zijn eigen
vloer. Zo moet een industrievloer
vooral ijzersterk en veilig zijn, terwijl
aan vloeren in woongebouwen ook
esthetische eisen worden gesteld. En
zo zijn er allerlei eisen op het gebied
van bijvoorbeeld reinigbaarheid,
temperatuurbestendigheid, chemische
belastbaarheid, duurzaamheid, noem
maar op.
Indien er sprake is van herstel of
renovatie van een kunstharsvloer is het
belangrijk dat die in een zo kort mogelijke
tijd wordt aangelegd. Onderbreking van
productie- en logistieke processen kost
handen vol geld en voor bewoners is niets
zo lastig dan elders te moeten slapen
omdat de galerijvloer moet drogen.
Speciaal voor situaties waarin tijd
voor u een belangrijke factor is, heeft
Remmers QuickProtect ontwikkeld: een
kunstharsvloer die in dubbel opzicht tijd
bespaart. Allereerst doordat de open
tijd slechts ongeveer twintig minuten
bedraagt. Hierdoor blijft QuickProtect
goed verwerkbaar, wat het eindresultaat
ten goede komt. Het omkeerpunt van
vloeibaar naar vast gebeurt in ongeveer
vijf minuten. De tweede tijdwinst komt
voort uit de droogtijd: bij een temperatuur
van 20 °C is de vloer na één uur alweer
beloopbaar of overlaagbaar met een
vervolgsysteem.
Remmers QuickProtect is breed
inzetbaar. Zo kan de QuickProtect sealer
ook worden aangebracht op epoxy of PU
vloeren, mits één van onze specialisten
hiervoor een werkomschrijving heeft
gemaakt. De nieuwe QuickProtect
kunstharsvloer is sterk, slagvast
en kleurbestendig. Hij is chemisch
belastbaar, scheuroverbruggend en goed
reinigbaar.
Als u de ondergrond goed heeft
voorbereid kunt u, afhankelijk van de
situatie, de nieuwe vloer binnen één
dag, of misschien nog wel korter,
aanbrengen. Met een goede planning
kunt u zo productiestilstand voorkomen
en hoeven bewoners niet buitenshuis te
overnachten.

U kunt QuickProtect als compleet
systeem toepassen, of het nu gaat
om de QuickProtect 100 (transparant)
of de QuickProtect Top Plus (antislip).
Daarnaast zijn er de QuickProtect
Color (coating of gietvloer) en de
QuickProtect Color Top Plus (met
antislip). Als vooraanstaand producent
van hoogwaardige kunstharsvloeren
en bouwbeschermingsmiddelen
draagt Remmers bij aan de waarde
van gebouwen. Remmers levert een
totaalconcept, van advies tot onderhoud,
en maakt het u zo makkelijk mogelijk.
Advies
Op basis van onze verreikende kennis
en jarenlange ervaring komen wij tot
een advies met eventueel alternatieve
varianten. Bij ons advies laten we ons
leiden door tal van factoren. Hierbij
zijn levensduur en exploitatiekosten
leidend. Wij doen laboratoriumonderzoek
naar bijvoorbeeld de kwaliteit van de
ondervloer en de belasting, denken
met u mee over kleuren, veiligheid,
reinigbaarheid en herstel. Indien nodig
in samenspraak met de architect of de
constructeur en met specialistische
partners komen wij zo tot dé optimale
kunstharsvloer.
Uitvoering
Remmers levert aan zorgvuldig
geselecteerde applicateurs. Prefered
suppliers: stuk voor stuk bedrijven die de
nodige kennis en ervaring in huis hebben
op het gebied van QuickProtect vloeren.
Deze bedrijven krijgen regelmatig training
bij Remmers en wij ondersteunen ze
voortdurend, ook tijdens de bouw,
met ons kritische oog. Onaangename
verrassingen zijn uitgesloten.
Onderhoud
Ook wat betreft onderhoud maken wij
het u makkelijk. Wij brengen de totale
situatie in kaart zodat u in één oogopslag
kunt zien welke materialen met welke
specificaties waar zijn toegepast. Zo kunt
u adequaat handelen, bijvoorbeeld in
geval van schade.
Ook kunnen wij, in samenwerking
met onze applicateurs, een meerjaren
onderhoudsplan opstellen.

DUURZAAM

SLAGVAST

MECHANISCH BELASTBAAR

DROOGT BIJ LAGE
TEMPERATUUR

SCHEUROVERBRUGGEND

KLEURBESTENDIG

QUICKPROTECT SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

GOED REINIGBAAR

■ Topcoating op bestaande coating
■ Gladde afwerking (coating)

op industriële en logistieke vloeren
■ Sealer in combinatie met een vlokkenvloer
■ Instrooisysteem voor galerijen en balkons

(met colorid flakes of gekleurd zand)
■ Gietvloer

NA TWEE UUR BELASTBAAR
(afhankelijk van het systeem)

DROOG BINNEN TWEE UUR, AFHANKELIJK VAN SYSTEEM EN TEMPERATUUR
Waarom een QuickProtect-vloer?
QuickProtect-vloeren zijn bijzonder. Ze zijn het resultaat
van continu onderzoek en ontwikkeling en jarenlang
bewezen kwaliteit in de praktijk. Onze inzet is dat u
verzekerd bent van de juiste vloer voor uw gebouw. Dat de
vloer past binnen de budgettaire kaders in uw exploitatie.
Dat uw vloer meer is dan een product omdat we die
omgeven door advies en service.
Zoekt u een vloer die supersnel droogt? Een robuuste,
veilige en fraaie vloer die functioneel en esthetisch past in
uw gebouw en binnen uw budget? Geen gezeur achteraf?
De zekerheid van een optimale investering in een sluitende
exploitatie? Neem contact op met een van onze adviseurs
en verzeker u dan meteen van een vakkundige analyse die
u niets kost en u tot niets verplicht.

Geef kleur aan uw vloer
QuickProtect-vloeren zijn verkrijgbaar in drie standaard
RAL-kleuren, maar ook in speciale kleuren volgens RAL of
NCS.

RAL 7001

RAL 7032

Remmers is een Duits familiebedrijf met vestigingen
over de hele wereld. In Löningen werken 1.800 kundige,
enthousiaste en betrokken medewerkers aan continue
verbetering van topproducten. Deze kundigheid,
enthousiasme en betrokkenheid kenmerken uiteraard ook
Remmers in Nederland.

Remmers Service Center Hoogeveen
Stephensonstraat 9, Hoogeveen
T 0528 229 333
E info@remmersbv.nl
Remmers Service Center Duiven
Impact 35, Duiven
T 026 8200 970
E info@remmersbv.nl
Remmers Service Center / Paint Products Waalwijk
Zinkerweg 9b, Waalwijk
T 0416 767 274
E info@paintproducts.nl
I www.paintproducts.nl
Remmers Service Center / Gevelprof Zoeterwoude
Hoge Rijndijk 207a, Zoeterwoude
T 071 7511 788
E info@gevelprof.nl
I www.gevelprof.nl

www.snellevloeren.nl
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