
SIKA AT WORK
EEN NIEUWE VLOER VOOR DE 
PARKEERGARAGE VAN DE ABN 
AMRO IN AMSTERDAM



PROJECT OMSCHRIJVING
De werknemers van de ABN AMRO in Amsterdam kunnen vanaf nu weer 
veilig parkeren. Nadat verschillende mensen zijn uitgegleden op de gladde 
vloer was het tijd voor een grondige opknapbeurt. Naast een strakke, 
nieuwe gietvloer wordt ook de betonconstructie nu beschermd tegen het 
indringen van dooizouten in de winter. 

De bestaande vloer van de parkeergarage was veel te glad. Veiligheid 
speelde een grote rol bij de keuze van renovatie. Daarnaast wordt dankzij 
de nieuwe vloer ook energie bespaard! 
Door de lichte kleur van de vloer reflecteert het licht en hoeft de LED 
verlichting nog maar 80% licht te geven.

SIKA OPLOSSING
Eén van de oorzaken van betonschade komt vaak voort uit de chloride die 
afkomstig is uit dooizouten. Deze dooizouten worden in parkeergarages 
binnengereden via bijvoorbeeld autobanden. Met de nieuwe vloeren is ook 
de betonconstructie beschermd tegen het indringen van water, dooizouten 
of andere stoffen. 

De vloer in de parkeergarage is voorzien van een primerlaag Sikafloor® 150, 
een laag Sikafloor® 379 ingestrooid met Sikadur® 501 en afgeseald met 
Sikafloor® 378. De vloer voldoet nu aan de NEN 7909, de eis ten aanzien 
van de slipweerstand van horizontale en hellende vlakken voor loopverkeer. 

Met een hoge slijtvastigheid, goede mechanische en chemische resistentie, 
glanzende afwerking en antislipafwerking kan de nieuwe vloer voor de 
parkeergarage van de ABN AMRO weer jaren vooruit!

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: ABN AMRO / Engie
Aannemer / Applicateur: Daalhuizen Schilderwerken B.V.
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