
Functionele vloeren en 
wanden van goede bodem 
voor pluimveestallen

Een goede vloer is een functionele vloer die snel en vakkundig is 

gelegd en jaren voldoet aan de hoogste eisen. Voor zo’n kunststof 

bedrijfsvloer schakelt u ons team van specialisten in dat weet dat elk uur 

telt.

Daarom kiezen diverse grote en kleinere organisaties uit heel 

Nederland, Duitsland en België voor Vloertechniek Hoogeveen.  

Wij garanderen al sinds 1982 een vloer-op-maat voor nieuwbouw en 

renovatie. 

Experts in kunststof vloeren 
van goede bodem

www.vloertechniekhoogeveen.nl



Sterk, slijtvast, decoratief en makkelijk 
schoon te maken vloeren en wanden
Voor de voorruimten van de pluimveestallen (eierinpakruimte, eier-

bewaarplaatsen, voerlokalen, hygiënesluis enz enz) heeft Vloertech-

niek een passende oplossing.

Door het dagelijks verwerken van eieren in uw inpakruimte en 

eierbewaarplaats in combinatie met palletwagens, pallets, kratten, 

laden en lossen krijgt uw vloer heel wat te verduren alsmede zorgen 

vallende eieren en vuil/stof e.d. op een onbehandelde betonvloer dat 

u dit maar lastig schoon krijgt. In combinatie met de ontsmettings-

middelen tast het beton steeds verder aan waardoor e.e.a. steeds 

slechter word schoon te maken. 

Hygiënesluizen, voerlokalen en aanverwante voorruimten hebben 

vaak minder belasting maar hier is een makkelijk schoon te maken 

vloer en wand wel een vereiste. 

 

Vloer en wandafwerking voor pluimveestallen met VGB epoxy 
diklaagcoating & gietvloer.
Afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond word de vloer/

wand afdoende stofarm gestraald en/of geschuurd middels diamant 

schuurmachines en word deze voorzien van 1 laag VGB epoxy pri-

mer N en 1 laag epoxy diklaagcoating of een epoxy gietvloer welke 

naar behoeft in antislip kan worden uitgevoerd (douches). 

Voor de hygiënesluis geldt dat deze in combinatie met een epoxy 

plint kan worden uitgevoerd zodat e.e.a. nog makkelijker is schoon te 

maken.

Deze kunststofafwerking is veelal op basis van epoxy en verkrijg-

baar in vele kleurcombinaties en zorgt voor een glad, vloeistofdicht, 

decoratief, slijtvast, sterk en makkelijk te reinigen vloer en wandop-

pervlak. Het behandelen van dilataties en vloerwandaansluitingen 

kan separaat worden uitgevoerd.
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Chemisch resistente en makkelijk 
schoon te maken vloeren en wanden 
Door het agressieve milieu in pluimveestallen als gevolg van mest en 

zuren veelal in combinatie met temperatuurschommelingen en vocht 

alsmede het schoonmaken middels shovelbak en hogedruk reinigen 

maakt dat de vloer van uw stal aan onderhoud onderhevig is. Door 

deze aantastingen alsmede vaak ook scheurvorming in ondergron-

den en/of bestaande dilataties kunnen bacteriën een ideaal klimaat 

creëren om zich te vermenigvuldigen en de gezondheid van uw 

dieren nadelig beïnvloeden.

Vloertechniek Hoogeveen heeft hiervoor een aantal oplossingen om 

deze vloeren en naden te renoveren c.q. te behandelen zodat u een 

makkelijk te reinigen en chemisch resistente vloer krijgt met minder 

kans op bacteriële aangroei welke de gezondheid van de dieren 

bevorderd en het gebruik van antibiotica kan verminderen. 

Vloer en wandafwerking voor pluimveestallen met VGB 
betonseal.

Afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond word de vloer/

wand afdoende geschuurd middels diamant schuurmachines en 

word deze voorzien van 2 lagen VGB betonseal transparant. Deze 

seallaag is op basis van gemodificeerde silanen en polymeren en 

zorgt voor het compleet afdichten van de porien in de te behandelen 

vloer en voor een glashard en ‘glad’ oppervlak maar blijft toch diffuus 

maw blijft ademen. Door de beperkte laagopbouw  zijn deze lagen 

vrijwel ongevoelig voor mechanische beschadigingen c.q. puntlasten 

(uitmesten). Het repareren en afdichten van naden kan separaat 

worden uitgevoerd.

Vloer en wandafwerking voor pluimveestallen met VGB epoxy 
diklaagcoating & gietvloer.
Afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond word de vloer/

wand afdoende stofarm gestraald en/of geschuurd middels diamant 

schuurmachines en word deze voorzien van 1 laag VGB epoxy 

primer N en 1 laag epoxy diklaagcoating of een epoxy gietvloer 

(afhankelijk van benodigde laagdikte). 

Deze kunststofafwerking is op basis van epoxy en verkrijgbaar in 

vele kleuren en zorgt voor een glad en vloeistofdicht vloer/wandop-

pervlak. Omdat de laagdikte instelbaar is kunnen zelf de meest ruwe 

en aangetaste ondergronden weer als `nieuw` worden gemaakt. Het 

repareren en afdichten van naden kan separaat worden uitgevoerd.
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