
 

Fijn dat u gekozen heeft voor  
de professionele producten van  
Afdekgigant. 

Wij werken uitsluitend met de 
beste kwaliteitsproducten.  

Mocht u toch nog vragen hebben  
dan kunt u contact opnemen via:  
info@afdekgigant.nl of bellen met 
+31(0)183409894.  

Professioneel, snel, gemakkelijk en veilig 

Bateco afdekvloersysteem van Afdekgigant 

Bateco Afdekvloeren 

 Bateco Afdekvloeren van Afdekgigant 
 
De meest complete vloerbescherming om uw sporthal c.q. sportzaal 
multifunctioneel te kunnen gebruiken. Door het leggen van Bateco 
vloerbescherming kan een sporthal c.q. sportzaal in één oogwenk worden 
omgetoverd tot een multifunctionele ruimte. Uw kostbare sportvloer wordt met de 
Bateco vloerbescherming optimaal beschermd. 
 
De installatie 
De Bateco rollen worden met de voet afgerold 
in de breedte van de zaal. Door zijn speciale samenstelling 
blijft de Bateco vloerbescherming, zonder 
plakken vlak op de ondergrond liggen. Wij adviseren de afdekvloer de eerste keer 
door onze afdekservice opmaat te laten installeren. Daarna is het eenvoudig te 
plaatsen en te verwijderen. 
 
Het oprollen (optioneel) 
Het oprollen geschiedt met behulp van een speciaal 
hiervoor ontwikkelde oprolwagen. Dit oprolsysteem 
zorgt ervoor dat de rollen gelijkmatig en recht worden 
opgerold. Het oprollen (30 x 45 mtr) neemt ongeveer 1,5 uur 
in beslag. Voor kleinere rollen (tot 14 mtr) is evenwel geen 
oprolapparatuur noodzakelijk. 
 
Eigenschappen 
- Bijzonder sterk en vormvast 
- Niet inbrandend bij doven van sigaretten 
- Schokdempend 
- Waterafstotend (niet doorlatend) 
- Handzame afmeting en gewicht 
- Diameter van de rol: ca. 35 cm 
- Leverbaar in antraciet/zwart 
- Snel te gebruiken door op- en afrolsysteem 
- Goed schoonmaken d.m.v. schrobmachine 
- Lange levensduur 

Technische gegevens:    
- Rollengte : max. 30 m    
- Baanbreedte: ca. 1,50 meter       
- Dikte: 1,2 mm     
- Gewicht: ca. 2 kg/m2      
- bestand tegen verdunde zuren, basen vet, olie en reiniging middelen m.u.v. 
vinyloplosmiddel 
  
Rolbreedte: ca. 1,50 m1 

Rollengte: Op maat leverbaar. 
 
Voor gebruik altijd testen. Afdekgigant is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade 
in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product. Wij adviseren 
om het toegepaste product regelmatig na te lopen en te evalueren op blijvende 
geschiktheid. 

Kantoor: 
Zandsteeg 12a 
4255SH, Nieuwendijk  
Telefoon: +31(0)183409894 
Mail: info@afdekgigant.nl 
Meer info: www.afdekgigant.nl 
 

Als het goed moet zijn! 


