
 

  

PAM galerijvloeren  
PAS antislip bedekking op EPDM folie 

Samenstelling 

De bedekking van uw galerij/-balkonvloer bestaat uit een duurzame EPDM folie met 
daarboven op een Pas antislipmat die speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. De 
antislipmat 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 EPDM folie. 

EPDM is een 100% gevulkaniseerde kunststof rubberfolie. De EPDM folie is  UV & 
ozonbestendig en kan tegen zure regen en grote temperatuurverschillen. De EPDM folie is 
minder bestand tegen olieproducten. Contact met minerale en plantaardige oliën, 
petroleumproducten, warme bitumen en vetten moet worden vermeden.  

Eigenschappen vloer 

De Antislip-vloer is geluiddempend en ijzersterk. Door de lichte perforatie is de mat 
waterdoorlatend, het geheel wordt vastgezet met een lijmkit. Het systeem is in hoge mate 
onderhoudsarm en kleurecht.  Bij vervuiling van de vloer kan deze gereinigd worden, 
eventueel met een hogedrukspuit en een terrasreiniger. Onder de antislipmat is een 
waterdichte laag aangebracht. Het plaatsen van een scherp voorwerp kan de Pas Antislipmat 
of de EPDM laag beschadigen, dit geld ook voor het bewerken met scherpe voorwerpen. In 
verband met de waterdichtheid mogen de kitnaden niet verwijderd worden. 

Reiniging vloer 

Verwijder het losse vuil op de vloer door deze te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan de 
vloer het beste nat gereinigd (geschrobd) 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,  Middel aanbrengen, licht borstelen en naspoelen. 

Kauwgom. Kauwgom verwijderaar. James Vlekken- spray 

Zwerfvuil. Vuilklem Aanvegen en verwijderen van het vuil. 

Alg- en mosvorming. 
Alg verwijderaar, 
schoonmaak azijn 

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. (niet in 
de mat steken)  

 


