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ISO 22196

FLOWFRESH
⊲ HACCP internationaal gecertificeerde antibacteriële PU-cement 

vloercoatingsystemen, ideaal voor toepassingen waar hygiëne cruciaal is.



Resistentie Grafiek

BACTERIËLE RESISTENTIE CHEMISCHE BESTENDIGHEID*
MRSA  Enterococcus Faecalis  Zoutzuur  Methanol 

E-coli  Staphylococcus Aureus  Zwavelzuur  Suikerstropen 

Listeria  Streptococcus Pyogenes  Citroenzuur  Natronloog 

C.difficile  Pseudomonas Aeruginosa  Azijnzuur  Benzine 

Proteus Vulgaris  Campila Bacta  Melkzuur  Olie-ingrediënten 

Salmonella Typhi  Fosforzuur  Reinigingsmiddelen 

Technisch profiel assortiment Flowfresh

Geschiktheid toepassing

Flowcrete vertegenwoordigt een nieuwe generatie hoogstaande 
antibacteriële vloeren, gebaseerd op het gebruik van zilverhoudend  
additief Polygiene®. Dit doodt door contact tot 99,9% van de bacteriën. 

Zilver is een natuurlijk element dat bekendstaat om het vermogen om te zuiveren en te beschermen 
tegen bacteriële infecties – en biedt een aantrekkelijk, milieuvriendelijk alternatief voor chemisch 
geproduceerde antibacteriële stoffen.

Flowfresh, door HACCP International gecertificeerd als veilig voor gebruik in de voedselverwerking 
omgevingen, biedt totale bescherming. Er vindt een continue migratie van zilverionen plaats naar het 
contactoppervlak waar zij grampositieve en gramnegatieve bacteriën en virussen aanvallen. Deze 
technologie blijft gedurende de gehele levensduur van de vloer actief, zelfs als de vloer beschadigd 
of versleten raakt, in tegenstelling tot andere coatings of oppervlaktebehandelingen.

Flowfresh voldoet aan de ISO 22196-standaard aangaande het evalueren van 
antibacteriële activiteit van antibacterieel behandelde kunststoffen en andere 
niet-poreuze oppervlakken.

*Op aanvraag is een chemische bestendigheidslijst beschikbaar.

Levensmiddelen- en drankenindustrie Voedselverwerkende industrie (Banket)bakkerijen

Voedselbereiding en keukens Ziekenhuizen en gezondheidszorg Farmaceutische omgevingen

ISO 22196
GECERTIFICEERD
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BESCHRIJVING TOEPASSINGEN

Isopol SBR
Een styreen-butadieen (SBR) polymeer 
latex dekvloer additief en hechtmiddel.

Wordt gebruikt om polymeer gemodificeerde  dek-
lagen te produceren voor zwaar belastbare toepassingen.

Flowprime
Een 2-componenten epoxyharsprimer met lage 

viscositeit voor cementgebonden substraten.
Toegepast op dekvloeren alvorens te 

overlagen met kunstharsen.

Flowfresh 
Primer

3-componenten, polyurethaan primer voor
beton en cementgebonden substraten.

Flowfresh Primer hecht aan
oppervlaktedroge substraten met een relatieve 

vochtigheid tot 97% (volgens BS 8204).

Voor het primeren van betonnen 
ondergronden en dekvloeren voordat het wordt 

overlaagd met het Flowfresh vloersysteem.

Peran TCW
Een thixotrope 2-componenten epoxy deklaag die 

een hard, ondoordringbaar en afstotend oppervlak 
vormt met goede chemische bestendigheid.

Toegepast op plinten en koven als 
een thixotrope seallaag.

Hydraseal DPM

Een 2-componenten oplosmiddelvrije 
epoxyharsprimer voor vochtige 

cementhoudende substraten met een 
relatieve vochtigheid tot 100% (BS 8204).

Wordt als primer gebruikt voor zeer vochtige 
substraten (zonder zichtbaar vocht op het 

oppervlak) waar andere primers niet geschikt zijn.

Flowfresh 
HF Cove

4-componenten oplosmiddelvrije
polyurethaan plintmortel voor het 

assortiment Flowfresh-producten welke het 
antibacteriële additief Polgiene® bevat. 

Wordt gebruikt als plintmortel om  
plinten/stootranden te vormen voor de 
Flowfresh SL, MF, RT en HF systemen.

Flowfresh 
Grout

Een 3-componenten, watergedragen 
polyurethaanvoegmiddel met een gekleurde 

finish. Flowfresh-voegmiddel hecht aan  
oppervlaktedroge substraten met een relatieve 

vochtigheid tot 97% (volgens BS 8204).

Flowfresh Grout voegmiddelwordt toegepast op 
Mondéco TZ na het slijpproces.

Flowseal PU 
Satin

Een 2-componenten, watergedragen transparante,
alifatische seallaag met een satijnachtig uiterlijk.

Toegepast als een uv-stabiele,  
abrasiebestendige seallaag.

Flowseal PU 
Matt Ultra

Als een beschermende seallaag voor Flowcrete 
deklagen, toplagen en andersoortige flexibele en 

elastische vloerafwerkingen

Toegepast op een uv-stabiel,  
slijtvaste seallaag.

Complementaire producten

Verankeringsgroef

Flowflex voegkit

Zaagsnede

Flowfresh systeem

Beton

Flowfresh systeem 

Flowflex voegkit 

Verankeringsgroef   

Goot en roostermontage 

Stelmortel

Beton

Geïnduceerde dilatatievoeg

Indeling afvoergoot

Expansie dilatatievoeg

Flowfresh systeem

Flowflex voegkit 

Verankeringsgroef 

Rugvulling

Voeg

Beton

Stopprofiel

Muur

Verankeringsgroef

Flowfresh HF Cove plintmortel 

Flowfresh systeem

Beton

Vloer-tot-wanddetail 
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Flowfresh SL & MF (2, 4–6mm)
Technische gegevens

TEMPERATUURBESTENDIGHEID 
SL (2mm) MF (4–6mm)

-10°C tot +50°
(aanhoudende droge hitte)
Tot +60°C
(bij periodiek morsen)

-20°C tot +60°
(aanhoudende droge hitte)
Tot +70°C
(bij periodiek morsen)

WATERDOORLAATBAARHEID
Karsten-test Nihil-ondoorlaatbaar

VUURBESTENDIGHEID
EN 13501-1 Oppervlakte-

vlamuitbreiding: Klasse 2 
(Bfl-s1 indicatief)

SLIPBESTENDIGHEID
 BS 7976-2 typische waarden 
voor 4-S rubber slijtzool 

Droog >40 laag 
slippotentieel

DRUKSTERKTE (EN 13892-2)
SL MF
BS6319 - >50 N/mm² BS6319 - 55 N/mm2

BUIGSTERKTE
SL MF
BS6319 - 20 N/mm² BS6319 - 20.3 N/mm2

TREKSTERKTE
SL MF
BS6319 - 10 N/mm² BS6319 - 7 N/mm2

HECHTSTERKTE
EN 13892-8 B2.8* - >2,5N/mm2

UITHARDINGSTIJD** +10˚C +20˚C +30˚C
Weinig verkeer 36 

Uren
24 
Uren

12 
Uren

Intensief verkeer 72 
Uren

48 
Uren

24 
Uren

Volledige chemische 
doorharding

10 
Dagen

7 
Dagen

5 
Dagen

Gladde, matte polyurethaan 
Cementgebonden afwerkvloer 
voor gebruik in droge ruimten 
met een lichte tot gemiddelde 
verkeersintensiviteit. 
Deze zelf-egaliserende afwerkvloeren zijn 
uitermate geschikt voor inpakruimten en 
productieruimten waar een lichte tot 
gemiddelde verkeersintensiteit plaatsvindt en 
bieden een naadloze en voegvrije afwerking.

Kleuren

Crème RoodOker

MiddengrijsMosterd Donkergroen
Flowfresh 

Primer

Flowfresh 
SL / MF

Voorbehandelde 
ondergrond*

*Ervan uitgaande dat de druksterkte van beton groter is dan 25 N/mm²

Bestand tegen chemicaliën: 
Beschermt tegen de meeste zuren die 
worden gebruikt in fabricageprocessen.

Slijtvast: 
Blijft intact bij impact, verkeers-
belasting en chemische aantasting.

Hygiënisch: 
Bevat Polygiene® – een  antibacteriële 
toevoeging die tot 99,9% van de 
bacteriën doodt.

Eenvoudig schoon te maken:
Een minimum aan voegen zorgt ervoor 
dat deze vloer gemakkelijk 
gesteriliseerd kan worden.

Geurarm:
Minder geurhinder tijdens en na 
installatie.

Donkergrijs Donkerblauw

De toegepaste kleuren kunnen licht afwijken van de hierboven 
weergegeven voorbeelden. Neem voor een kleurenkaart en 
monsters contact op met uw Flowcrete vertegenwoordiger.
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Geschiktheid toepassing 
Flowfresh SL & MF

Lage tot gemiddelde verkeersintensiteit 2mm 

Gemiddelde tot hoge vekeersintensiteit 4-6mm 

Professionele keukens / halfdroge ruimten 

Verpakkings- & inpakruimten 

Laaddokken 

Laboratoria / kwaliteitscontroleruimten 

Apotheken 

Koelhuizen / vriesruimten
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Droog proces (gemiddeld / druk verkeer) 

Nat proces (gemiddeld / druk verkeer) 

Professionele keukens / spoelruimten 

Verpakkingsruimten

Magazijnen voor chemische en oplosmiddelen 

Laaddokken 

Laboratoria / kwaliteitscontroleruimten

Apotheken

Koelhuizen / vriesruimten 

Geschiktheid toepassing 
Flowfresh HF & RT



Flowfresh HF & RT (6–9mm)

Antislip polyurethaan 
cementgebonden dekvloeren 
voor gebruik in natte ruimtes met 
hoge verkeersintensiteit.

Deze 6–9 mm troffelsystemen zijn zeer geschikt 
voor natte productiezones met intensief verkeer 
(voetgangers en voertuigen) en bieden een 
naad- en voegloze vloerafwerking met een 
matte afwerking.

Crème RoodOker

DonkerblauwDonkergrijs

MiddengrijsMosterd Donkergroen

Kleuren

Technische gegevens

TEMPERATUURBESTENDIGHEID

HF (met 9mm) RT (met 9mm)

-40°C tot +105°C
(aanhoudende droge hitte)
Tot +120°C
(bij periodiek morsen)

-40°C tot +105°C
(aanhoudende droge hitte)
Tot +120°C
(bij periodiek morsen)

WATERDOORLAATBAARHEID
Karsten-test Nihil-ondoorlaatbaar

VUURBESTENDIGHEID
EN 13501-1 Bfl - s1

SLIPBESTENDIGHEID
BS 7976-2 Droog >40 laag 

slippotentieel 

DRUKSTERKTE
BS6319 >50 N/mm²

BUIGSTERKTE
BS6319 20 N/mm² 

TREKSTERKTE
BS6319 10 N/mm² 

HECHTSTERKTE
EN 13892-8 B2.8*

UITHARDINGSTIJD** +10˚C +20˚C +30˚C
Weinig verkeer 36 

Uren
24 
Uren

12 
Uren

Intensief verkeer 72 
Uren

48 
Uren

24 
Uren

Volledige chemische 
uitharding

10 
Dagen

7 
Dagen

5 
Dagen

*Flowfresh HF LT is beschikbaar met verbeterde vloei-eigenschappen 
bij lage temperaturen (<+15°C)

Warmtebestendig: 
Bestand tegen temperaturen tot +120°C.

Slipbestendig: 
Indrukwekkend antislipprofiel in droge 
en natte omstandigheden. 

Hygiënisch: 
Bevat Polygiene® – een antibacteriële 
toevoeging die tot 99,9% van de 
bacteriën doodt.

Bestand tegen chemicaliën: 
Beschermt tegen de meeste zuren die 
worden gebruikt in fabricageprocessen.

Slijtvast: 
Blijft intact bij impact, verkeer en 
chemische aantasting.

Flowfresh 
Primer

Flowfresh 
HF / RT

Voorbehandeld 
oppervlak

De toegepaste kleuren kunnen licht afwijken van de hierboven 
weergegeven voorbeelden. Neem voor een kleurenkaart en 
monsters contact op met uw Flowcrete vertegenwoordiger. 7



Flowfresh SR (4–10mm)

Kleuren

Crème RoodOker

MiddengrijsMosterd Donkergroen

Technische gegevens

TEMPERATUURBESTENDIGHEID (8mm)

Tot +70°C (aanhoudende droge hitte) 
Tot +90°C (bij periodiek morsen)

WATERDOORLAATBAARHEID

Karsten-test Nihil-ondoorlaatbaar

SLIPBESTENDIGHEID

BS 7976-2 Droog >40 laag 
slippotentieel 

DRUKSTERKTE

EN 13892-2 >50 N/mm²

BUIGVASTHEID

EN 13892-2 20 N/mm² 

TREKSTERKTE

BS 6319-7 7 N/mm² 

HECHTSTERKTE

EN 13892-8 B2.8 - >2,5 N/mm2

Flowfresh SR is een voorbehandelde 
heavy duty polyurethaan 
cementgebonden dekvloer met een 
antislip finish.

Dit 4 tot 10mm troffelsysteem, geschikt voor alle 
zones waar veel voetgangers en voertuigen 
komen, zoals natte productieruimtes of 
voedselbereidingsomgeving. Biedt tevens een 
antislip vloerfinish.

Antislip voor veilig loopverkeer

Hygiënisch antibacterieel additief

Hittebestendig tot +90°C

Bestand tegen oliën, suiker 
en chemicaliën

De toegepaste kleuren kunnen licht afwijken van de 
hierboven weergegeven voorbeelden. Neem voor 
een kleurenkaart en monsters contact op met uw 
Flowcrete vertegenwoordiger.

DonkerblauwDonkergrijs
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Rood 301 Groen 602Grijs 704

Blauw 502Crème 103 Geel 104

Flowfresh SRQ (5–6mm)

Een heavy duty decoratieve vloer-
afwerking met gekleurd kwartszand 
en antislip eigenschappen.

Dit vloersysteem, geschikt voor alle zones waar 
veel voetgangers en voertuigen komen, zoals 
natte productieruimtes of 
voedselbereidingsomgeving, biedt een 
decoratieve en voegloze antislip vloerafwerking.

Kleuren
Peran STC

Gekleurde 
kwartstoeslag

Flowfresh 
MF / SL

Technische gegevens

TEMPERATUURBESTENDIGHEID
-20°C tot +60°C aanhoudende droge hitte
bij periodiek morsen

VUURBESTENDIGHEID
EN 13501-1 Bfl- s1

WATERDOORLAATBAARHEID
Karsten-test Nihil-ondoorlaatbaar

DAMPDOORLAATBAARHEID
ASTM E96:90 5 g/m²/24 uur  

(bij 4 mm dikte)

SLIPBESTENDIGHEID
BS 7976-2 Droog >40 laag 

Slipbestendig en antislip

DRUKSTERKTE
EN 13892-2 >50 N/mm²

BUIGTREKSTERKTE
EN 13892-2 20 N/mm² 

TREKSTERKTE
BS6319-7 10 N/mm² 

HECHTSTERKTE
EN 13892-8 B2.8* >2,5 N/mm2

UITHARDINGSTIJD** +10˚C +20˚C +30˚C
Weinig verkeer 36 

Uren
24 
Uren

12 
Uren

Volledig 72 
Uren

48 
Uren

24 
Uren

Volledige chemische 
uitharding

10 
Dagen

7 
Dagen

5 
Dagen

*Ervan uitgaande dat de druksterkte van beton groter is dan 25 N/mm²

Decoratief: 
Biedt een aantrekkelijke eindafwerking 
voor een verbeterde werkomgeving.

Hygiënisch: 
Bevat Polygiene® – een  antibacteriële 
toevoeging die tot 99,9% van de 
bacteriën doodt.

Eenvoudig schoon te maken:
Het minimum aan voegen zorgt ervoor 
dat deze vloer gemakkelijk 
gesteriliseerd kan worden.

Bestand tegen chemicaliën: 
Beschermt tegen de meeste zuren die 
worden gebruikt in fabricageprocessen.

Slipbestendig: 
Instelbaar antislip systeem in droge en 
natte omstandigheden. 

Flowprime/Flowfresh 
Primer

Voorbehandeld 
oppervlak

De toegepaste kleuren kunnen licht afwijken van de hierboven 
weergegeven voorbeelden. Neem voor een kleurenkaart en 
monsters contact op met uw Flowcrete vertegenwoordiger. 9



Geschiktheid toepassing

Droog proces (gemiddeld / druk verkeer)

Nat proces (gemiddeld / druk verkeer)

Professionele keukens / spoelruimten

Verpakkingsruimten 

Magazijnen voor chemische en oplosmiddelen

Laaddokken

Laboratoria / kwaliteitscontroleruimten 

Apotheken 

Koelhuizen / vriesruimten
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Mondéco TZ (7mm)

Een hittebestendige polyurethaan 
cementgebonden terrazzo vloer-
afwerking die met stoom kan worden 
gereinigd. Ideaal voor vloeren waar 
hete vloeistoffen op gemorst worden.

Geschikt voor farmaceutische, voedsel- en 
chemische productiezones waar vloeren met 
stoom gereinigd worden, te maken hebben met 
een hoge verkeersintensiteit en blootstelling aan 
chemicaliën.

Kleuren

Crème DonkergroenMosterd

MiddengrijsOker Dakpanrood

Technische gegevens

TEMPERATUURBESTENDIGHEID
Van -40°C tot +105°C (aanhoudende droge hitte) 
Tot +120°C (bij periodiek morsen)

WATERDOORLAATBAARHEID
Karsten-test Nihil-ondoorlaatbaar

VUURBESTENDIGHEID
EN 13501-1 Oppervlakte 

vlamuitbreiding:  Klasse 2 
(Bfl-sl indicatief)

SLIPBESTENDIGHEID
BS 7976-2 Droog >40 laag 

slippotentieel 

SLIJTVASTHEID
Taber abrasiemeter 20 mg verlies per 1000 

cycli (1kg lading bij gebruik 
van H22 wielen)

DRUKSTERKTE
EN 13892-2 >55 N/mm²

HECHTSTERKTE
EN 13892-8 >2 N/mm²

SLIJTWEERSTAND
EN 13892-4 >Max. slijtwaarde < 50um

DAMPDOORLAATBAARHEID
>m2 / 8 mm / 24 uur

UITHARDINGSTIJD** +10˚C +20˚C +30˚C
Weinig verkeer 24 

Uren
16 
Uren

10 
Uren

Volledig 72 
Uren

48 
Uren

36 
Uren

Volledige chemische 
belasting

12 
Dagen

7 
Dagen

7 
Dagen

Mondéco TZ

*Ervan uitgaande dat de druksterkte van beton groter is dan 25 N/mm²

Indrukwekkend anti-slipprofiel in 
droge en natte omstandigheden. 

Duurzaam: 
De duurzame eigenschappen van dit 
assortiment zorgen voor een langere 
levensduur van de vloer.

Hygiënisch: 
Bevat Polygiene® – een antibacteriële 
toevoeging die tot 99,9% van de 
bacteriën doodt.

Decoratief: 
Biedt een aantrekkelijke afwerking voor 
een verbeterde werkomgeving.

Warmtebestendig: 
Bestand tegen temperaturen tot +120°C.

Bestand tegen chemicaliën: 
Beschermt tegen de meeste zuren die 
worden gebruikt in fabricageprocessen.

Slipbestendig: 

PrimerVoorbehandeld 
oppervlak

De toegepaste kleuren kunnen licht afwijken van de hierboven 
weergegeven voorbeelden. Neem voor een kleurenkaart en 
samples contact op met uw Flowcrete vertegenwoordiger. 11
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