
 

  

PAM galerijvloeren  
Verhoging met PAS antislip bedekking 

Samenstelling 

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit steunen en tegels van kunststof. De tegels 
worden bedekt met een Antislip bekleding dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. 
De antislip mat is opgebouwd uit een glasvezel versterkt pvc schuim. Dit schuim is aan de 
bovenzijde voorzien van een speciale flexibele coating waar de cilindervormige korrels zijn 
ingesmolten.  

Eigenschappen tegels 

De tegels onder de vloer zijn geluiddempend, bestand tegen vocht, vorst en UV Straling en 
daarom ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsvrij, waterdoorlatend, 
en verdragen een puntbelasting van 150 kg. 

Eigenschappen vloer 

De Antislip-vloer is lichtverend, valbrekend, geluiddempend en ijzersterk. Door de lichte 
perforatie is de mat waterdoorlatend het geheel wordt vastgezet met plastisol profiel. Het 
systeem is in hoge mate onderhoudsarm en kleurecht. Bij vervuiling van de vloer kan de vloer 
gereinigd worden. 

Reiniging rvs/ Plastisol 

De balustrade en profielen zijn bestand tegen weersinvloeden. Door inwerking kan dit toch op 
lange duur corrosie veroorzaken. Het advies is om het rvs of plastisol een of twee keer per 
jaar te reinigen met een huishoudelijk sopje en daarna af te spoelen. 

Reiniging vloer 

Verwijder het losse vuil op de vloer door de galerij te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan 
de vloer het beste nat gereinigd worden. In principe kunnen alle huishoudelijke middelen 
gebruikt worden, zolang het middel niet bijtend is. In verband met het behouden van de 
stroefheid wordt het gebruik van groene zeep afgeraden. Zie hieronder voor de meest 
voorkomende vervuilingen en de juiste schoonmaakmethode. 

Veiligheid 

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan 
vluchtwegen. 

Schoonmaaktabel antislip op de galerij 

Type vervuiling Middel Werkwijze 

Droog zand. Stofzuigen, vegen. Stofzuigen als de vloer geheel droog is. 

Inloop vuil en 
dergelijke 

Huishoudelijke middelen, geen 
bijtende middelen. 

Met sop schoonmaken, licht borstelen. 
Naspoelen met schoon water. 

Vetvlekken. Ontvetter, Wasbenzine 
Middel aanbrengen, licht borstelen en 
naspoelen. 

Kauwgom. Kauwgom verwijderaar. James Vlekken- spray 

Zwerfvuil. Vuilklem, Prikker Aanvegen en verwijderen van het vuil. 

Alg- en mosvorming. 

Alg verwijderaar, schoonmaak 
azijn, 

Verdund bleekwater, 25 bleek 
water van 10º met 75% water. 

Volgens instructies aan brengen.  

Gladheid door 
bevriezing en/of ijzel 

Zoutstrooien 
Licht zout strooien ter gladheid 
bescherming 

Sneeuw Sneeuwruimen en zoutstrooien Sneeuwruimen daarna licht zout strooien.  


