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PROJECTOMSCHRIJVING
Total Nederland B.V. is in Nederland met meer dan 300 vestigingen goed 
vertegenwoordigd. Met 26 stations langs de rijkswegen zijn zij hiermee 
duidelijk aanwezig in het Nederlandse straatbeeld. Het bedrijf, dat 
valt onder de Franse moedermaatschappij Total S.A., is bezig met het 
doorvoeren van vernieuwingen aan de tankshops. Deze shops spelen een 
belangrijke rol bij de uitstraling van het merk en bij het genereren van 
veel extra, niet brandstof gebonden, inkomsten.

De wens van Total was om in de re-styling van de shops kunststof 
gietvloeren mee te nemen. Vloeren waarvan werd verwacht dat ze 
chique, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zouden zijn. Samen met 
partner Conflex B.V. uit Vaassen heeft Sika deze uitdaging opgepakt en 
inmiddels uitgevoerd bij een vijftal tankstations. 

PROJECTVOORWAARDEN
Voor esthetische vloerafwerkingen in omgevingen als retail, onderwijs, 
zorg of utiliteitsbouw heeft Sika een aantrekkelijk assortiment van 
polyurethaan gietvloeren. In overleg met de opdrachtgever en na 
het maken van diverse samples, werd gekozen voor een gemêleerde 
Sikafloor®-328 gietvloer. 

Deze gietvloer werd op de bestaande tegelvloer aangebracht wat als 
voordelen heeft dat het een aanmerkelijk snellere doorlooptijd heeft 
en er minder overlast voor de gebruiker wordt veroorzaakt. De voegen 
werden daartoe dichtgeschraapt en de tegels geprimerd met een speciale 
Sikadur®-32 epoxyprimer. Om er voor te zorgen dat bij een intensieve 
loopbelasting die een shop te verduren krijgt, de vloer voldoende 
duurzaam zou zijn, werd gekozen voor een dubbele laag  
Sikafloor®-304 W transparante aflak met in de eerste laag een  
anti-slip toevoeging bestaande uit glasparels. 

SIKA OPLOSSING
Inmiddels zijn de vloeren te bewonderen bij onder meer de stations langs 
de A4 Aurora te Leiderdorp en langs de A1 Palmpol tussen Amersfoort 
en Barneveld. De shops hebben met de decoratieve gietvloeren zeker 
aan allure gewonnen en doorstaan het intensieve schoonmaakregime 
met succes. Voor de opdrachtgever een belangrijke bouwsteen voor een 
succesvolle shopexploitatie.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Total Nederland B.V.
Adviesbureau: ContrAll Projektrealisatie B.V.
Applicateur: Conflex B.V.

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.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Postbus 420
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744
Fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com
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