
HIGHTECH- VLOER
DILATATIE PROFIELEN
voor industrie, produktiehallen,
ziekenhuizen, magazijnen,
logistiek en opslag...

Zwaar belastbaar
Volkomen vlak te slijpen (rijcomfort)
Eenvoudige inbouw

Minimale inbouwhoogte

Metaalvrij, dus geen corrosie 

Prefab profielen 

Nederland



Zo vlak als een biljartlaken, een weldaad voor elk wiel.
FloorBridge® Dilatatie systemen - de perfecte en duurzame oplossing voor vloervoegen

Vloervoegen in een industriële omgeving 
worden met hoge belastingen door heftrucks
op de proef gesteld.

Zijn de ingebouwde dilatatieprofielen niet absoluut vlak, dan ontstaat
er naast lawaai ook grote belasting op de wiellagers van de heftruck 
en niet in de laatste plaats op de rug van de bestuurder.
De gevolgen zijn vaak dure reparatiekosten en zieke medewerkers.
Het FloorBridge dilatatiesysteem, metaalvrij, vol verlijmd, carbon 
versterkte profiel, is de ideale oplossing en laat zich met weinig 
inspanning in korte tijd inbouwen.
Zo ontstaat een geluidloze en trillingvrije passage van de voeg met elk
denkbaar transportmiddel van ziekenhuisbed tot de zwaarste reachtruck.

Omdat het FloorBridge profiel meervoudig slijpbaar is, kan het altijd
volkomen vlak worden ingebouwd in de omliggende betonvloer, 
hierdoor onstaat een duurzame voegovergang zonder schokken.
FloorBridge is metaalvij, daardoor roestvrij en goed bestand tegen
chemicaliën.
Een ander belangrijk voordeel van FloorBridge is dat het een zeer 
geringe inbouwhoogte heeft en gemakkelijk en snel kan worden 
geplaatst  waardoor binnen twaalf uur de voeg weer in gebruik 
genomen kan worden.
Uniek is de overschilderbaarheid van ons FloorBridge profiel waardoor
het door de klant gekozen kleurschema ook doorgezet kan worden 
op de voegprofielen.

Problemen bij conventionele stalenprofielen

 

    Patent Europa

Patent USA

Patent China

Uit voorraad leverbaar

Bewezen hogere betrouwbaarheid

Geschikt voor zeer zware belasting

Individuele kleurstelling mogelijk

Langere levensduur van transportmiddelen

Metaalvrij, geen corrosie/roestvorming

Verlaagde onderhoudskosten en verhoogd rijcomfort

Optimale coating aansluiting door verdiepte sponning

Snelle inbouw, binnen 12 uur weer inzetbaar

Trillingsvrije passage, spaart de rug van de bestuurder

Perfecte duurzame oplossing voor het voegprobleem
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De voordelen liggen niet voor de hand, 
maar spreken voor zich: in de vloer!
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1 Constuctiebeton 2 2K Lijmsysteem

3 Oppervlakte afwerking 4 Voegprofiel WGX 20/50

 

FloorBridge® WGX                    20/50 
Voor grote voegen en zware belastingen

 

Het FloorBridge® dilatatieprofiel WGX 20/50 is een prefab polymeer
vloerdilatatieprofiel van koolstofvezel-composietbeton geschikt  voor
extreme belasting. De sinus in het FloorBridge® overbruggings-profiel
verzorgt een optimale gewichtsverdeling en een trillingsarme passage
van de voeg. Dit FloorBridge® -voegprofiel is geschikt voor een 
voegbreedte tot wel 50mm in de ondergrond.
Een waterdichte verbinding in het overgangsgebied naar de coating, 
beton of asfalt kan worden gerealiseerd.

Productbeschrijving

Toepassingsgebied
Industrie, magazijnen, logistiek.
Productie voor food, auto, farma, laboratorium en hun
toeleveringsbedrijven.
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Voordelen
 Uit voorraad leverbaar

 Bewezen hogere betrouwbaarheid
  
 Geschikt voor zeer zware belasting

 Temperatuur-  weer- chemicaliën- bestendig

 HACCP goedgekeurd dus voedsel veilig

 Zelfde uitzettingscoefficient als de vloeren/coating
     
 Metaalvrij, geen corrosie/roestvorming

 Verlaagde onderhoudskosten en verhoogd rijcomfort
 
 Optimale coating aansluiting

 Snelle inbouw, binnen 12 uur weer inzetbaar
     
 Trillingsvrije passage, spaart de rug van de 
 bestuurder en de wiellagers van de truck

 Langere levensduur van transportmiddelen
     
 Geringe inbouwhoogte, eenvoudige inbouwmethode

 Perfecte duurzame oplossing voor het voegprobleem   

 

Profielbreedte :

Profiellengte : 

Profieldikte :

Voegbreedte in ondergrond :

Voegbeweging horizontaal :

Vuilkeringsvoeg :

Druksterkte :

ca 255 mm

 ca 1200 mm ingebouwd

ca 20 mm max.

50 mm

ca 15 mm

30 mm (-10 / +20 mm)

80 N/mm² (ONR 23303)

Technische gegevens

Buigsterkte : 60 N/mm²  (DIN EN 196_1)

Wielbelasting : 6000 kg per 10cm²
oplegging

Ziekenhuizen, stations, vliegvelden, scholen,
winkelcentra.
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1 Constructiebeton 2  2K lijmsysteem

3  Afdichtingsband (Optie) 4  Vloerafwerking

5  Voegprofiel RC 20/30 6  Verdiepte coatingsponning
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 FloorBridge® RC                    20/30 
De esthetische oplossing met vloercoating

 

Productomschrijving
Het FloorBridge® dilatatieprofiel RC 20/30 is een prefab
polymeer vloerdilatatieprofiel van koolstofvezel-composietbeton
met verdiepte coatingsponning.
De sinus in het FloorBridge® overbruggings-profiel verzorgt een 
optimale gewichtsverdeling en een trillingsarme passage van de
voeg. Dit FloorBridge® -voegprofiel aan beide zijden voorzien van
een verdiepte sponning waardoor een naadloze aansluiting met de
vloercoating in het overgangsgebied kan worden gerealiseerd.

Toepassingsgebied

 Waterdichte uitvoering mogelijk

 Bewezen hogere betrouwbaarheid
  
 Geschikt voor zeer zware belasting

 Temperatuur-  weer-  chemicaliën- bestendig

 HACCP goedgekeurd dus voedsel veilig

 Zelfde uitzettingscoefficiënt als de vloeren/ coating
     
 Metaalvrij, geen corrosie/roestvorming

 Verlaagde onderhoudskosten en verhoogd rijcomfort 
 
 Optimale coating aansluiting door verdiepte 
 sponning

 Snelle inbouw, binnen 12 uur weer inzetbaar
     
 Trillingsvrije passage, spaart de rug van de 
 bestuurder en de wiellagers van de truck

 Langere levensduur van transportmiddelen
     
 Geringe inbouwhoogte, eenvoudige inbouwmethode

 Perfecte duurzame oplossing voor het voegprobleem   

Voordelen

 

Profielbreedte :

Profiellengte : 

Profieldikte :

Voegbreedte in ondergrond :

Voegbeweging horizontaal :

Vuilkeringsvoeg :

Druksterkte :

ca 250 mm

 ca 1200 mm ingebouwd

ca 20 mm max.

30 mm

ca 10 mm

25 mm (-5 / +20 mm)

80 N/mm² (ONR 23303)

Technische gegevens

Buigsterkte : 60 N/mm²  (DIN EN 196_1)

Wielbelasting : 6000 kg per 10cm²
oplegging

Industrie, magazijnen, logistiek.
Productie voor food, auto, farma,
laboratorium en hun toeleveringsbedrijven.
Ziekenhuizen, stations, vliegvelden, scholen, winkelcentra.
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1  Constructiebeton 2  2K lijmsysteem

3  Voegprofiel ST 20/30 4  Vloerafwerking

 FloorBridge® ST                    20/30 
Ons standaard voegovergangsysteem voor voegbewegingen tot 25mm
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Productomschrijving
Het FloorBridge® dilatatieprofiel ST 20/30 is een prefab polymeer
vloerdilatatieprofiel van koolstofvezel-composietbeton.
De sinus in het FloorBridge® overbruggings-profiel verzorgt een 
optimale gewichtsverdeling en een trillingsarme passage van de voeg. 

Toepassingsgebied
Industrie, magazijnen, logistiek.
Productie voor food, auto, farma, laboratoruim en hun
toeleveringsbedrijven. Ziekenhuizen, stations, vliegvelden
scholen, winkelcentra.

 Waterdichte uitvoering mogelijk

 Bewezen hogere betrouwbaarheid
  
 Geschikt voor zeer zware belasting

 Temperatuur-  weer- chemicaliën- bestendig

 HACCP goedgekeurd dus voedsel veilig

 Zelfde uitzettingscoefficiënt als de vloeren/ coating
     
 Metaalvrij, geen corrosie/roestvorming

 Verlaagde onderhoudskosten en verhoogd rijcomfort
 
 Optimale coating aansluiting door verdiepte 
 sponning

 Snelle inbouw, binnen 12 uur weer inzetbaar
     
 Trillingsvrije passage, spaart de rug van de 
 bestuurder en de wiellagers van de truck

 Langere levensduur van transportmiddelen
     
 Geringe inbouwhoogte, eenvoudige inbouwmethode

 Perfecte duurzame oplossing voor het voegprobleem   

Voordelen

 

Profielbreedte :

Profiellengte : 

Profieldikte :

Voegbreedte in ondergrond :

Voegbeweging horizontaal :

Vuilkeringsvoeg :

Druksterkte :

ca 250 mm

 ca 1200 mm ingebouwd

ca 20 mm max.

30 mm

ca 10 mm

25 mm (-5 / +20 mm)

80 N/mm² (ONR 23303)

Technische gegevens

Buigsterkte : 60 N/mm²  (DIN EN 196_1)

Wielbelasting : 6000 kg per 10cm²
oplegging

Afslijpbaar : max. 2 mm
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1  Constructiebeton 2  2K lijmsysteem

4  Voegprofiel ST 20/30 

5  Vloerafwerking

3  Afdichtingsband (optie)

 FloorBridge® ST                    30/30 
Het dilatatiesysteem voor smallegangen magazijnen
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Productomschrijving
Het FloorBridge® dilatatieprofiel ST 30/30 is een prefab polymeer 
vloerdilatatieprofiel van koolstofvezel-composietbeton. 
De sinus in het FloorBridge® overbruggings-profiel verzorgt een 
optimale gewichtsverdeling en een trillingsarme passage van de voeg. 
Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor de smallegangen magazijnen.
Hier is een grotere afslijpdiepte noodzakelijk.

Toepassingsgebied

Bewezen hogere betrouwbaarheid
  
Geschikt voor zeer zware belasting

Temperatuur-  weer- chemicaliën- bestendig

Zelfde uitzettingscoefficient als de vloeren/ coating
     
Metaalvrij, geen interferrentie met een inductiedraad

Laat veilig efficiëntere rijsnelheden toe
 
Meervoudig slijpbaar voor perfecte vlakheid

Snelle inbouw, binnen 12 uur weer inzetbaar
     
Trillingsvrije passage, spaart de electronica en wiellagers van de truck

Langere levensduur van transportmiddelen
     
Geringe inbouwhoogte, eenvoudige inbouwmethode

Perfecte duurzame oplossing voor het voegprobleem

Voordelen

 

Profielbreedte :

Profiellengte : 

Profieldikte :

Voegbreedte in ondergrond :

Voegbeweging horizontaal :

Vuilkeringsvoeg :

Druksterkte :

ca 250 mm

 ca 1200 mm ingebouwd

ca 30 mm max.

30 mm

ca 10 mm

25 mm (-5 / +20 mm)

65 N/mm² (ONR 23303)

Technische gegevens

Buigsterkte : 50 N/mm²  (DIN EN 196_1)

Wielbelasting : 6000 kg per 10cm²
oplegging

Afslijpbaar : max. 6 mm

Industrie, magazijnen, logistiek.
Productie voor food, auto, farma,
laboratorium en hun toeleveringsbedrijven.
Ziekenhuizen, stations, vliegvelden, scholen, winkelcentra.
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1  Constructiebeton 2  2K lijmsysteem

3  Voegprofiel SL 15/05 4  Vloerafwerking

 FloorBridge® SL                    15/05 
Voor zaagsneden en krimpvoegen
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Productomschrijving
Prefab dilatatieprofiel van carbonfiber versterkt polymeer
technologie voor kleine voegbewegingen.

Toepassingsgebied

Uit voorraad leverbaar
  
Temperatuur-  weer-  chemicaliën- bestendig

Metaalvrij, geen corrosie/roestvorming

Verlaagde onderhoudskosten en verhoogd rijcomfort
 
Meervoudig slijpbaar voor perfecte vlakheid

Snelle inbouw, binnen 12 uur weer inzetbaar
     
Zeer geringe inbouwhoogte

Perfecte duurzame oplossing voor het voegprobleem

Voordelen

 

Profielbreedte :

Profiellengte : 

Profieldikte :

Voegbreedte in ondergrond :

Voegbeweging horizontaal :

Vuilkeringsvoeg :

Druksterkte :

ca 80 mm

 ca 1200 mm ingebouwd

ca 15 mm 

5mm

ca 5mm

5 mm (-2 / +3 mm)

65 N/mm² (ONR 23303)

Technische gegevens

Buigsterkte : 50 N/mm²  (DIN EN 196_1)

Wielbelasting : 5000 kg per 10cm²
oplegging

Industrie, magazijnen, logistiek.
Productie voor food, auto, farma,
laboratorium en hun toeleveringsbedrijven.
Ziekenhuizen, stations, vliegvelden, scholen, winkelcentra.



 

 

 

FloorBridge® 
voegprofielen voor speciale toepassingen

Voor alle voegproblemen een passende oplossing

FloorBridge® AC 20/30 Luchtkussen transport

FloorBridge® ST 30/30 Terrazzo
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Productomschrijving
Het FloorBridge® dilatatieprofiel AC 20/30 is een prefab
polymeer vloerdilatatieprofiel van koolstofvezel-
composietbeton geschikt voor luchtkussen transportsystemen.
Door een speciaal ontworpen bewegingsvoeg is het 
probleemloos passeren van de vloervoegovergang met 
luchtkussen transportsystemen mogelijk.

Toepassingsgebied
Dilatatiesyteem voor nieuwbouw alsmede renovatie
voor vloeren waarop met luchtkussen transportsytemen
wordt gewerkt.

Productomschrijving
Het FloorBridge® dilatatieprofiel ST 30/30 Terrazzo is een prefab 
polymeer vloerdilatatieprofiel van koolstofvezel-composietbeton. 
Bij dit systeem wordt in de productie een toeslagstof toegevoegd
die na het vlakslijpen een terrazzo effect geeft.

Toepassingsgebied
Op alle vloeren waar een terrazzo uiterlijk iets toevoegt aan
de esthetica van het project. Het wordt klantspecifiek gemaakt.



 FloorBridge® Vormdelen                     
Voor elke situatie een passende detailoplossing
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Voor kruisingen, wandaansluiting, en andere details  hebben we vele vormdelen die op aanvraag  en uit voorraad leverbaar zijn.

Uni-vormdeel voor ST 20/30
Art.Nr. 23

L- vormdeel 
Voor RC      Art.Nr. 88 
Voor WGX  Art.Nr. 27

T - vormdeel 
Voor RC     Art.Nr. 89  
voor WGX  Art.Nr. 28

Kruis - vormdeel
Voor RC      Art.Nr. 64 
Voor WGX  Art.Nr. 29

FloorBridge® WANDPLAAT (24 x 20 cm) 
Art.Nr. WP

FloorBridge® 2K epoxy lijmsysteem Connect 03
9 kg – Art.Nr. 35 
30 kg – Art.Nr. 34



 

HANDIGE BIJPRODUCTEN
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Afdichtingsband

Hoogwaardig afdichtingsband uit
gemodificeerde, thermoplastische
elastomeren voor de afdichting van
Dilatatie-en constructie-voegen
in binnen-en buiten toepassing.

Voeg beschermingsfolie voor WGX, ST, SL, AC en RC Profile

opbrengen van beschermingsfolie

Beschermfolie voor het  voeg systeem – daarmee wordt  zekergesteld
dat de vuilkeringsvoeg vrij en elastische zijn werk kan blijven doen.

sealen van het voegprofiel

Vuilkeringsvoeg
(Voegvulling)

verwijderen van folie

Lijmkam FloorBridge® SP 04 universal
Art.Nr. 37
 

FloorBridge SM150-1 afdichtingsband 20m1
Art.Nr. 33



FloorBridge®+

 

FloorBridge-Nederland
Maalderij 1
2913 LZ Nieuwerkerk aan den IJssel
T: +31 (0) 183 317600
E: info@floorbridge-nederland.nl
W: www.floorbridge-nederland.nl
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Hoofdkantoor Feldkirchen Oostenrijk
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