
Sika at work
Vloeren parkeergarage lübeckplein Volledig 
gerenoVeerd met Sikafloor®, Zwolle
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ProjectomSchrijving 
de lübeckplein parkeergarage is een, in 2005 in gebruik genomen, garage 
gelegen onder het gelijknamige plein dat vlak achter het centraal station 
van Zwolle ligt. de garage is toegankelijk vanaf de Hanzelaan en verving 
bij opening de toenmalige p & r-parkeerplaats, die moest wijken voor 
kantorenbouw. 

na ruim 10 jaar gebruik was de garagevloer van ruim 10.000 m2 en 
380 parkeervakken, behoorlijk versleten en glad geworden en dus aan 
vervanging toe. in opdracht van de gemeente Zwolle werd in het vroege 
voorjaar van 2016 gestart met de omvangrijke vloerrenovatie. Uitvoerend 
aannemer was de nVt onderhoudsgroep – nbk oost b.V. uit apeldoorn.

Projectvoorwaarden
op grond van de door de gemeente geformuleerde eisen (mVi aanvraag, 
waarbij zowel prijs als plan van aanpak telden) heeft Sika geadviseerd 
om de garage te voorzien van een, door Sika specifiek voor ondergrondse 
parkeerdekken ontwikkeld, systeem. dit systeem bestaat uit een 
3-laagse opbouw van epoxycoatings met een anti-slip instrooi. 
op de stofarm gestraalde ondergrond werd een epoxy primerlaag 
Sikafloor®-161 aangebracht. deze is daarna overlaagd met een rollaag 

Sikafloor®-378 , die vol en dekkend werd ingestrooid met vuurgedroogd 
kwartszand en daarna nogmaals afgewerkt met deze zelfde 
Sikafloor®-378 coating. de Sikafloor®-378 is een 2-componenten 
taai-elastische epoxy rolcoating met een hoge mechanische 
weerstand die daarmee bij uitstek geschikt is voor deze toepassing in 
parkeergarages. naast het aanbrengen van het coatingsysteem zijn 
aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van 
belijning en symbolen, injecteren van de watervoerende scheuren en het 
coaten van enkele wanden. 

Sika oPloSSing 
Het werk is zeer succesvol in vijf fasen uitgevoerd, waardoor ook continu 
zo’n 70% van de garage in gebruik is gebleven. de vloer heeft hiermee 
inmiddels niet alleen een nieuwe duurzame anti-slip afwerking verkregen 
maar ziet er met het strakke zwart-witte lijnenspel en de felgroene 
vakken voor elektrische voertuigen ook weer eigentijds en verzorgd uit. 
nVt onderhoudsgroep zal de parkeergarage de komende 10 jaar blijven 
monitoren en in samenspraak met de gemeente Zwolle onderhouden. 
Zo zal jaarlijks de bouwkundig wat scheurgevoelige kelder worden 
geïnspecteerd en waar nodig worden bijgewerkt. 

Betrokken Partijen
opdrachtgever: gemeente Zwolle
applicateur: nVt onderhoudsgroep – nbk oost b.V.
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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