
DE BESTE BASIS 
VOOR DUURZAME 
VLOEREN.
REPAREREN, EGALISEREN EN AFWERKEN.



Goede vloeren besparen  
op onderhoud
Voor het realiseren van een duurzame vloer zijn een aantal aspecten enorm belangrijk. 

Het begint altijd met de beoordeling van de ondergrond en de te verwachten belasting. 

Beoordelingscriteria hierbij zijn: Vlakheid, sterkte, stabiliteit, porositeit, zuiverheid, vochtigheid 

en hechting.

Vervolgens kies je een geschikt vloersysteem. Ga je een vloer betegelen, coaten of egaliseren? 

Hiervoor biedt Kiwitz complete systemen aan. Afhankelijk van de ondergrond van de 

vloer neem je één van onze voorstrijkproducten, uitvlakproducten, reparatieproducten, 

afkitproducten of afdichtingsproducten op in je vloersysteem.

Met behulp van onze productmatrix zie je meteen welk product je nodig hebt.



Repareren
Hoe kies je een geschikt systeem 
om vloeren te repareren?
Voordat je een vloerreparatie uitvoert is het van belang om de situatie te 

analyseren om vervolgens een geschikt systeem te kiezen. Bij de reparatie van 

vloeren onderscheiden wij:

• Scheuren repareren;
• Gaten vullen;
• Dilatatievoegen repareren.

Op basis van onderstaand schema kies je een geschikt systeem of product voor 

de vloerreparatie.
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Egaliseren
Leg de basis voor strakke vloeren  
met een geschikte egalisatiemortel
Zonder een goede, vlakke ondergrond, geen strakke vloer. Met de 

inzet van onze zelf nivellerende en smeerbare egalisatiemortels 

vul je gaten en niveauverschillen perfect op. 

Op basis van onderstaand schema kies je een geschikt systeem of 

product voor de vloeregalisatie.
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Afwerken
Een duurzame afwerking van de vloer voorkomt problemen achteraf

Met een goede afwerking 

verleng je de levensduur van 

een vloer en houd je een vloer 

duurzaam mooi. Dit kan door het 

vloeroppervlak te verstevigen 

en door een vloer water- en vuil 

afwijzend te maken. Hieronder 

vind je de verschillende systemen 

om dit te realiseren.

Esthetische vloeren 
Een vloer is niet alleen functioneel, een vloer heeft ook esthetische waarde. Binnen onze 

vloersystemen hebben wij een uitgebreid aanbod om een vloer te verfraaien. Van diverse 

coatings in ral-kleuren, kunststof gietvloeren tot producten voor een betonlook uitstraling.
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•  Voorstrijk & Primer 

•  Lijmen & Kitten 

•  Mortels 

•  Afdichtingsproducten 

•  Gevelhydrofobering 

•  Betonhulpstoffen 

•  Coatings 

•  Reinigingsproducten 

•  Vloerafvoeren 

•  Gereedschappen

Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC Ulft

T: +31 (0)315 270 620
F: +31 (0)315 270 621
E: info@kiwitz.nl
www.kiwitz.nl

Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.


