
Air Cushion 

CarbonFiber versterkt voegprofiel op basis van kunsthars speciaal voor luchtkussen transport 

Producteigenschappen: roestvrij (levenslange garantie) 
bestand tegen vorst en dooizouten 
bestand tegen zuren 
bestand tegen hoge belastingen 
goede aansluiting op coating 
kan van een extra coating worden voorzien 
speciale, snelle uitvoering die na 6-12 uur berijdbaar 
is 
laat horizontale bewegingen toe 
geen oneffenheden, absoluut vlakke aansluiting 
geen trillingen bij eroverheen rijden 
slechts 25mm inbouwhoogte 
eenvoudig te monteren 
goed bestand tegen chemicaliën 
geschikt voor levensmiddelentoepassingen 
bestand tegen wisselende temperatuurs- en 
weersomstandigheden 
slijt niet, onderhoudsvrij 
gedeeltelijke, snelle reparatie mogelijk !

Voegbeweging: 

8mm           -4 / +4mm

De voegbreedte in de betonnen ondergrond indiceert de maat van de voeg onder het FloorBridge 
profiel ten tijde van de plaatsing. De positieve voegbeweging geeft aan  hoeveel groter de 
voegopening mag worden t.o.v. de originele plaatsing breedte. De Negatieve voegbeweging geeft aan 
hoeveel kleiner de voegopening mag worden t.o.v. de originele plaatsing breedte. Overschrijdt deze 
waarden niet opdat het FloorBridge profiel beschadigd zal raken en dit niet binnen de garantie valt. De 
mate van voegbeweging moet zijn bepaald door een constructeur en aan alle betrokken partijen ter 
beschikking worden gesteld.

voegbreedte in 
betonondergrond 

beweging 
+ 

beweging 
- 

0 mm 4 mm 0 mm 
5 mm 4 mm 4 mm 
10 mm 4 mm 4 mm 
15 mm 4 mm 4 mm 
20 mm 4 mm 4 mm 
25 mm 4 mm 4 mm 
30 mm 4 mm 4 mm 

Technische gegevens: breedte voegprofiel: 
lengte voegprofiel: 
dikte voegprofiel: 
vuilkering: 
max.voegbreedte beton: 
max. voegbeweging 
hechtmiddel: 
afslijpbaar: 
druksterkte: 
buigtreksterkte: 
wielbelasting: 
brandklasse: 
kleur: 
verpakking (europallet): 

circa 250 mm 
circa 1200 mm 
20 mm 
circa 10mm 
30mm 
-4 / +4mm horizontaal
FloorBridge ® Connect 03
tot max. 2 mm
80 N/mm  (ONR 23303)
60 N/mm  (DIN EN 196-1)
6000kg per 10cm²  oplegging
Bfl-s1 (moeilijk ontvlambaar)
grijs
84 stuks à 1 ,20 cm  totaal 100,8 m

Toepassingen: 
Special voor alle 
ruimten waar met 
luchtkussen 
transport eenheden 
wordt gewerkt in  
magazijnen           
industrie  
productie gebouwen 
vliegvelden,  
toeleveringsbedrijven

 Het voegprofiel wordt gemonteerd door vakkundig, geschoolde en gecertificeerde bedrijven. 
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KWALITEIT VAN DE ONDERGROND, VOORBEREIDING EN VERWERKING 
Zie de FloorBridge-werkinstructie ‘Handboek’. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Raadpleeg het productinformatieblad van de lijm FloorBridge® Connect 03 die bij het 
monteren wordt gebruikt en/of de werkinstructie van FloorBridge. 

REINIGING VAN DE GEREEDSCHAPPEN 
Raadpleeg het productinformatieblad van de lijm die bij het monteren wordt gebruikt. 

GEBRUIKSINSTRUCTIES/BEPERKINGEN 
Bewaar de platen alleen horizontaal en in vlakke toestand. Er mag geen horizontale 
beweging in de vloervelden voorkomen, is dit toch het geval dan zal dit eerst 
verholpen moeten worden. (verankering, deuvelen, ondervullen met injectie 
methodiek etc.) Bij inklinken van de ondergrond resp. van de lijm ter hoogte van de 
voeg kunnen er scheuren ontstaan in het FloorBridge-voegprofiel. Deze scheuren 
mogen niet als gebreken worden beschouwd, aangezien ze geen afbreuk doen aan 
de draagkracht en omdat het product geschikt blijft voor gebruik. De prefab profielen 
kunnen met maar ook zonder vuilkeringsvoeg worden geleverd. Afhankelijk van de 
voegbeweging kan de vulmassa in de sinus bol geperst worden, hol getrokken 
worden of zelfs scheuren. Dit heeft geen effect op de functionaliteit van het profiel, de 
vulling is immers alleen om vuil uit de bewegingsruimte te houden. De voegvulling 
behoeft in industrie en parkeergarages controle en onderhoud. Het zijn slechts 
vuilkeringsvoegen en kennen geen garantie op waterdichtheid. De vuilkeringsvoeg 
zelf niet overlagen met een coating. Indien waterdichtheid word gevraagd moet het 
profiel in combinatie met FloorBridge SM150 worden verwerkt. Als het profiel buiten 
wordt gebruikt moet het met een UV bestendige coating worden geseald. Bij 
blootstelling aan hoge temperaturen kan het voorkomen dat er krimpscheuren 
verschijnen in lijmnaad (langs en kops). Hierdoor wordt de waterdichtheid en de 
belastbaarheid niet aangetast en heeft geen gevolgen voor de toepasing. FloorBridge 
is ontworpen om met max. 30km per uur te passeren. Als profielen meer dan het 
toegestane maximum worden afgeslepen vervalt elke aansprakelijkheid. Gebruik 
anders dan bedoelt valt niet onder onze verantwoordelijkheid. 

PLAATSELIJKE BEPERKINGEN 
Let er op dat het product al naar gelang de specifieke plaatselijke voorschriften van 
land tot land kan verschillen. Raadpleeg het plaatselijke productinformatieblad voor 
een precieze omschrijving van de toepassingen. 

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSINFORMATIE (REACH) 
Dit product is een artikel dat gedefinieerd is conform artikel 3 van Verordening nr. 
1907/2006/EG REACH. Het bevat geen stoffen die bij een normale of redelijkerwijs te 
verwachten toepassing uit dit product kunnen vrijkomen. Het veiligheidsinformatieblad 
conform artikel 31 van de betreffende verordening is niet nodig om het product op de 
markt te kunnen brengen, te transporteren of te gebruiken. Volg voor een veilige 
toepassing de instructies op in dit productinformatieblad. 
Op basis van onze huidige kennis bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen 
(SVHC), als genoemd in bijlage XIV van de REACH-verordening of de kandidatenlijst 
van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, in concentraties van meer dan 
0,1% (w/w). 

JURIDISCHE OPMERKINGEN 
De informatie over en voorstellen voor de verwerking en het gebruik van FloorBridge-
product worden te goeder trouw gegeven, op basis van de huidige kennis en ervaring 
die FloorBridge met de producten heeft opgedaan, ervan uitgaande dat de producten 
op de juiste manier worden bewaard en gehanteerd en onder normale 
omstandigheden worden aangebracht, conform de adviezen van FloorBridge.  

In de praktijk zijn de verschillen in materiaal, ondergrond en afwijkende 
werkomstandigheden zodanig, dat er geen waarborgen kunnen worden gegeven voor 
de functionaliteit of de geschiktheid voor een bepaald doel. Noch kan er enige 
aansprakelijkheid worden aanvaard, ongeacht op grond van welke rechtsverhouding, 
op basis van deze schriftelijke adviezen of andere verleende adviezen. De gebruiker 
van het product moet zelf beoordelen of het product geschikt is voor het beoogde 
doel. FloorBridge behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van de eigen 
producten te wijzigen.  

Er dient rekening te worden gehouden met de eigendomsrechten van derden. Alle 
opdrachten worden aangenomen onder voorbehoud van onze actuele algemene 
voorwaarden voor verkoop en levering. Gebruikers moeten altijd de nieuwste versie 
van het plaatselijke productinformatieblad voor het betreffende producten raadplegen. 
Een kopie daarvan wordt op verzoek ter beschikking gesteld. Het kan noodzakelijk 
zijn om de bovengenoemde beperkingen aan te passen aan bepaalde plaatselijke 
wet- en regelgeving. Alle wijzigingen in deze uitsluiting van aansprakelijkheid 
behoeven de toestemming van FloorBridge International GmbH in Feldkirchen an der 
Donau. 
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