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PRODUCENT & INSTALLATEUR VAN NAADLOZE VLOER-, MUUR- EN  
LININGS SYSTEMEN



®

Bijna 100 jaar ervaring.
Marktleider in het produceren en 
installeren van naadloze vloeren.
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STONHARD LOST VLOERPROBLEMEN OP. Chemisch resistent, slijt- en stootvast, waterbestendig, bestand 

tegen thermische schokken – onze bewezen succesvolle systemen zijn ontwikkeld voor de zwaarste omgevingen. 

Ze zijn eveneens ontwikkeld met de ontwerper in gedachten, met oneindig veel designmogelijkheden en 

de mogelijkheid om kleuren, patronen en afwerkingen aan te passen of te optimaliseren. Het onderhoud 

is minimaal, want naadloos betekent schoner. Stonhard draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de 

klanttevredenheid, van grondstof tot de geïnstalleerde systemen. Wereldwijd laten meer dan 300 Territory 

Managers, Architectural & Engineering Consultants, Design teams en 200 installatieteams zien dat projecten 

volgens planning worden afgerond en voldoen aan alle gestelde normen. Stonhard voorziet in uitgebreide 

ondersteuning, of het nu om één enkele locatie gaat of om een multinational met meerdere vestigingen.

Ongeëvenaarde producten, gemakkelijk te onderhouden, naadloos, aan te passen designs en onze betrouw-

bare Single Source garantie op dit alles.
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WIJ BRENGEN MEER VLOEREN VOOR MEER BRANCHES 

Het gaat niet alleen om het aanbieden van een product; het gaat om het leveren van een oplossing. En wij leveren al  
bijna 100 jaar succesvol vloeroplossingen.

Chemisch resistent. Vlekbestendig. Antistatisch. Gerecyclede elementen. Antislip. Bestand tegen thermisch schokken en 
schommelingen. Stootvast. Slijtvast. Gemakkelijk schoon te maken. Veerkrachtig. Geluidsreducerend. Minder uitstoot en  
oplosmiddelen. Hygiënisch. Bacteriëndodend.

Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste vloer voor uw omgeving. Onze adviseurs werken met u samen om de ideale  
oplossing voor uw vloer te vinden. U kunt eveneens gebruik maken van de expertise van onze Architectural & Engineering 
Consultants, Design teams en onze Construction Management Group. Onze installatieteams zullen uw product installeren,  
waarbij zij zullen werken volgens uw planning, regels en uw eisen.

TOEPASSINGEN PER BRANCHE
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RIJPADEN  |  LUCHTHAVENHALLEN  |  VULSTRATEN  |  KANTINES  |  CONTROLEKAMERS  |  INPAK LIJNEN

KLASLOKALEN  |  ASSEMBLAGERUIMTES  |  GANGEN  |  MACHINERUIMTES  |  LOBBY'S  |  KEUKENS  |  ONDERHOUDSRUIMTES

U KOMT ONZE VLOEREN TEGEN IN IEDERE INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE OMGEVING. EEN AANTAL
BRANCHES DIE WIJ BEDIENEN:

Ruimtevaart & Automotive – assemblage lijnen, acculaad 
stations, controlekamers, hangars, bekleding lijnen, laadperrons, 
technische ruimtes, testruimtes/laboratoria, cleanrooms
 
Chemie & Petrochemie – bewerking, opslag, tankopslag, 
massaopslag, opslag in vaten, raffinaderijen, zuiveringsinstallaties, 
gootbekleding, opvangbakken
 
Onderwijs – universiteiten, lager- en middelbaar onderwijs, 
beroeps- en technisch onderwijs – klaslokalen, cafetaria’s, 
laboratoria, bibliotheken, algemene ruimtes, medische centra, 
stadions, keukens, vivariums, studenten-centra, parkeergarages
 
Electronica / Technologie – assemblage, data centers,   
ventilatordeks, utility rooms, cleanrooms, bordessen,  
bekleding lijnen, inspectie laboratoria
  
Voeding & Drank – bakkerijen, bottellijnen, zuivelfarieken,  
keukens, koelingen, mengerij, vlees- en visverpakking,  
bewerking, verpakking
                                                                                                                                                 
Gezondheidszorg – operatiekamers, patiëntenkamers,       
gangen, eerste hulp, laboratoria, keukens, wasserettes,        
technische ruimtes, verpleegkundigenposten, in- en 
uitstapplaatsen, parkeergelegenheden 

Horeca – lobby’s, restaurants, keukens, bars, fitness centra, 
casino’s, nachtclubs, zwembaden, parkeergarages 
                                                                                    
Farmacie & Biotechnologie – productie, chemische 
opslag, verpakking, laboratoria, tabletteren, vivariums, 
schoonspoelruimtes
                                                                                    
Retail – supermarkten, groothandels, winkelcentra, autodealers, 
parkeergarages 
                                                                             
Sport & Entertainment – stadions, themaparken, arena’s, 
dierentuinen, musea, restaurants, hallen, exposities, retail, 
kleedkamers, parkeergelegenheden                                                                                                          
                                                                        
Transport – vliegvelden, treinstations, bus terminals – hallen, 
onderhoudsruimtes, bagage verwerking, hangars, wachtruimtes, 
keukens en eetgelegenheden, toiletten, laadstations, 
controlekamers, serviceruimtes, treinperrons, parkeergarages
                                                                                  
Water, Afvalwater & Nutsvoorzieningen – behandelbassins, 
zuiveringsinstallaties, drinkwater, tankopslag, losplaatsen



®

WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE INSTALLATIE

Verwacht topprestaties van begin tot eind. Van design specificaties en project management, tot de definitieve oplevering. Stonhard 
werkt met u samen om tevredenheid te verzekeren bij ieder project. Dit betekent dat u altijd direct met ons samen werkt, zonder 
tussenkomst van distributeurs of tussenpersonen.

INSTALLATIE
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Een turnkey approach betekent dat u altijd producten en installaties van
hoge kwaliteit van ons mag verwachten. Van producten tot service, kwaliteit 
en betrouwbaarheid zijn constanten bij Stonhard.

De Single Source garantie is Stonhards belofte van verantwoordelijkheid.
Onze Territory Managers en Field Engineers stellen alles in het werk voor 
uw tevredenheid. Supervisie bij werkzaamheden en service zijn onze 
standaard. 

Elk Stonhard project krijgt aandacht op ieder niveau, of het nu om een  
groot project in meerdere fases gaat of om een klein project. Onze  
Territory Managers samen met onze Construction Management Group,  
met daarin Project Managers, Supervisors en installatieteams, zijn uw  
Single Source partners. Zo bent u verzekerd van constante kwaliteits- 
controle, een geïntegreerde en flexibele planning.

Product Data Bladen 
Chemische Resistentie Bladen  
Case Histories                                     
USDA Cerficering  
CE Certificering  
Productstalen 

Product Guide Specificaties 
Veiligheidsbladen 
Reinigingsvoorschriften  
HACCP Certificering 
Kleurenoverzichten  
Referenties  

STONHARD STELT DE VOLGENDE TECHNISCHE INFORMATIE 
BESCHIKBAAR:



®

DESIGN

GEEF KLEUR AAN UW RUIMTE  

Onze vloeren zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen. Van zwaarbelaste en zeer kritische ruimtes tot fraaie en decoratieve 
omgevingen; wij produceren en installeren naadloze vloeren die voldoen aan uw eisen en wensen qua design. Als toevoeging aan onze 
vele standaard kleuren, bieden wij ook exclusieve kleuren, speciale blends en op maat gemaakte logo’s aan. Onze Territory Managers  
en onze Architectural & Engineering Consultants en Design teams helpen u graag met het selecteren van het juiste product.

In deze brochure vindt u slechts een selectie van al onze assortimentskleuren, niet alle standaardkleuren zijn afgebeeld. Voor de volledige kleurencollectie kunt  
u kijken op onze website www.stonhard.nl of neem contact met ons op voor kleurbladen of stalen. Custom kleuren zijn ook verkrijgbaar, echter kan er een  
langere levertijd en minimum afname gelden. 
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DUURZAAMHEID

GEZONDERE PRODUCTEN VOOR EEN GEZONDERE OMGEVING

Onze naadloze vloeren hebben een duurzame samenstelling. De vloeren maken onderdeel uit van de structuur van een gebouw, dus
wanneer een Stonhard vloer aan het einde van zijn lange levensduur is gekomen, eindigt deze niet op een stortplaats. Wij gebruiken 
gerecyclede elementen in onze vloeren, wij produceren snel hernieuwbare agro-gebaseerde materialen en wij investeren in 
milieuvriendelijke verpakkingen om te voorkomen dat emmers en blikken in de afvalstroom terecht komen. Onze Architectural & 
Engineering Consultants en Design teams helpen u graag bij het maken van de keuze voor duurzame en gezonde producten.

Indiceert gerecycled glas in het product. Vraag uw Stonhard vertegenwoordiger naar de toewijding van Stonhard aan een
gezondere planeet.



®

Voedsel- en drankverwerkingsomgevingen worden uitgevoerd met hygiënische details, van vloeren tot muren, afvoergoten 
en putten. Stonhard heeft een samenwerkingsverband met een wereldwijd toonaangevende producent van EHEDG-
gecertificeerde, roestvrijstalen, hygiënische afvoersystemen. Op deze manier kunnen wij onze klanten de meest complete, 
hygiënische oplossingen bieden die beschikbaar zijn. Deze volledig roestvrijstalen afvoersystemen zorgen voor een 
uitstekende doorstroomcapaciteit, optimale hygiëne en vereisen minimaal onderhoud. 

Ook voor beschermende en hygiënische stootranden heeft Stonhard een samenwerkingsverband met een EHEDG-
gecertificeerde leverancier. Deze partner is dé toonaangevende producent van hygiënische wandbescherming voor de 
voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Zij vervaardigen geprefabriceerde stootranden van polymeercomposiet om 
muurbescherming te bieden op een hoger niveau in vergelijking met die van beton. Zowel de Stonhard vloeren als de 
stootranden zijn chemisch resistent, waterafstotend en gemakkelijk schoon te maken. 

Stonhard levert oplossingen aan industrieën zoals voedselverwerking, farmaceutica en gezondheidszorg, omdat wij de 
noodzaak zien om binnen deze omgevingen aan hygiënische normen te voldoen. Wij werken nauw samen met onze 
klanten bij de productselectie en de installatie. Op deze manier brengen wij de eisen en wensen in kaart en kunnen wij 
ondersteunen bij het voldoen aan de voorschriften voor productiviteit en efficiëntie. 

TOTALE HYGIËNISCHE OPLOSSINGEN
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AANVULLENDE PRODUCTEN Voegmiddelen, coatings, 

sanitaire plinten, elastomeren voor bekleding, opknappen en bescherming. 

Bezoek onze website www.stonhard.nl en ontdek meer over onze 

aanvullende productfamilies: Stonkote, Stonseal, Stonflex, Stonproof, 

Stonset, Stoncrete en Stonfil.

COATINGS & LININGS Zes verschillende hars formuleringen 

voor onvergelijkbare lange termijn bescherming in de meest corrosieve 

omgevingen. De Stonchem productlijn is marktleider in de bescherming 

van secondary containment, verwerkingsruimtes, chemische opslag en 

afdelingen met zware chemische belastingen.

ANTIMICROBIËLE OPLOSSINGEN Stonplus PROTECT kan 

toegevoegd worden aan productsamenstellingen om micro-organismes uit 

te schakelen; voorkom zo de groei van bacteriën en schimmels. Stonplus 

PROTECT wordt vaak toegepast in de drank- en voedingsmiddelindustrie 

en bij gezondheidszorginstellingen als onderdeel van hun programma’s om 

gevaarlijke bacteriën te kunnen controleren en uitschakelen.

WANDSYSTEMEN Gladde en naadloze muren beschermen beton, 

steen, staal of gipswanden tegen spetters, dampen en slijtage. Ook 

verkrijgbaar met een decoratieve flake.

STONHARD HEEFT NOG MEER VLOEROPLOSSINGEN VOOR COMMERCIËLE BINNENRUIMTES 
Stonhard bied u vloeroplossingen voor iedere omgeving. Ontdek alles over ons andere merk dat buitengewone desings en 
duurzaame afwerkingen biedt voor commerciële ruimtes. 
 
    Onderscheidende naadloze designs voor belangrijke en opvallende commerciële projecten zoals 

hotels, restaurants, auto showrooms, retail omgevingen en scholen. www.liquidelements.com
 

OPLOSSINGEN VOOR IEDERE OMGEVING



STONCLAD

®

Uitstekende bescherming onder zware omstandigheden. Stonclad vloeren presteren 
uitstekend in de zwaarste en meest veeleisende omstandigheden. De chemisch 
resistente en slijtvaste vloeren die bestand zijn tegen puntbelasting, verzekeren 
duurzaamheid en een lange levensduur. Speciale configuraties maken een vloer 
antistatisch en bestand tegen extreme temperaturen.

ESD | GS | GR | G2 | HT | UR | UL | Xpress UT

Stonhard Coating (Optional)

Stonclad (Mortar)

Stonhard Primer (Optional)

Substrate

Stonhard Coating

Broadcast Aggregate

Stonclad (Mortar)

Substrate

LT UF

Stonclad UF

Stonhard Primer

Subsrate

Stonkote HT4

Aggregate (Broadcast)

Basecoat

Aggregate (Broadcast)

Stonhard Primer

Substrate
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PEWTER CHARCOAL SAGE

TEAL BLUE

SLATE

COOL SHALE*

MUSHROOM

SILVER GRAY* STEEL GRAY REEF GREEN DESERT TAN

BRICK RED

STONCLAD® GS
Getroffeld epoxy mortel systeem, zeer stootvast,  
slijtvast en met uitstekende chemische resistentie.

STONCLAD® GR 
Getroffeld epoxy mortel systeem met dezelfde  
eigenschappen als Stonclad GS. Dit systeem  
bestaat echter uit 25% gerecycled glas en een snel 
hernieuwbaar component om het materiaal sterker 
te maken en ten behoeve van een beter milieu.
 
STONCLAD® G2 
Duurzaam polyurethaan mortel systeem 
dat gerecycled glas gebruikt en plantaardige 
harsen. Ontwikkeld voor omgevingen in de 
voedingsindustrie en is bestand tegen thermische 
schokken en schommelingen.
 
STONCLAD® ESD  
Geleidende elementen verwerkt in een epoxy 
hars voor en elektrostatische gecontroleerde en 
vonkvrije vloer.

STONCLAD® HT
Een epoxy mortel systeem dat zeer bestand is 
tegen corrosie en is ontwikkeld om bestand te 
zijn tegen temperaturen.
 
STONCLAD® UL
Polyurethaan vloeimortel systeem dat chemisch 
resistent is en stoot- en slijtvast. Speciaal  
ontwikkeld voor omgevingen waar gewerkt  
wordt met droge voedingsmiddelen. 

STONCLAD® UR
Getroffeld polyurethaan mortel systeem dat is 
ontwikkeld voor snelle installatie in de voedings- 
middelenindustrie, waar thermische schommelingen/ 
schokken zijn en geen textuur vereist is.

STONCLAD® UT
Polyurethaan getextureerd vloeimortel systeem 
dat is ontwikkeld om bestand te zijn tegen 
thermische schokken/schom-melingen en kan 
worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.

STONCLAD® UF
Polyurethaan, getextureerd mortel system 
special ontworpen voor snelle installaties in de 
levensmiddelenindustrie.

STONCLAD® LT
Een meerlaags, op epoxy gebaseerd ingestrooid 
systeem dat antislip is. Speciaal ontwikkeld voor 
ruimtes met licht tot medium verkeer. 

STONCLAD® SL Xpress
Methyl methylacrylaat, zelfnivellerend systeem dat 
stootvast, slijtvast en chemisch resistent is, speciaal 
te gebruiken wanneer een snelle installatie nodig 
is. Een mono kleur is optioneel met flake of in 
gemêleerd design verkrijgbaar.

STONCLAD® TR Xpress
Methyl methylacrylaat getroffeld systeem dat zeer 
stootvast, slijtvast en chemisch resistent is. Met 
een gemêleerd design, voor snelle installaties.

Stonclad UF

Stonhard Primer

Subsrate

* De kleuren Silver Gray en Cool Shale zijn niet beschikbaar voor ons Stonclad UT systeem

De hieronder getoonde kleuren zijn enkel beschikbaar voor ons Stonclad UF systeem

BRICK RED WOODLAND GREENPEWTER DESERT TAN TEAL BLUE

STEEL GREY CHARCOAL BRILLIANT BLUE PAPRIKA MARIGOLD YELLOW



STONSHIELD

®

SLT | Xpress | URT | ESD  

Stonshield Sealer
Stonshield Aggregate  
(Broadcast)
Stonshield Undercoat
Stonshield Aggregate  
(Broadcast)
Stonhard Primer

Substrate   

HRI

Stonkote CE4
Stonshield Aggregate 
(Broadcast)
Stonshield QBT Mortar

Stonhard Primer

Substrate

QBT

Getextureerd, gemakkelijk schoon te maken, optimaal design en vloeren 
die uitstekend presteren. Deze gekleurde kwarts systemen die met de 
hand ingestrooid worden, zijn een kosteneffectieve oplossing voor lichte 
productieruimtes. Ontdek de ongelimiteerde mogelijkheden qua design. 
Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, patronen en kleuren.

Stonshield Sealer
Stonshield Aggregate  
(Broadcast)
Stonshield Undercoat
Stonshield Aggregate  
(Broadcast)
Stonclad (Mortar)

Substrate   

UTS

Stonshield Sealer
Stonshield Aggregate 
(Broadcast) 
Stonshield Undercoat
Stonshield Base  
(Troweled)
Stonhard Primer

Substrate



FLAGSTONE STEEL GRAY

MALT

NUTMEG

DRIFTWOOD

ACORN

ASH

FRAPPE

ESPRESSO

GLACIER COBALT

WOOD SMOKE GOTHAM GRAY

CRANBERRY BRICK RED
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STONSHIELD® HRI
Getroffeld epoxy mortel, getextureerd, antislip systeem; 
duurzaam, gestileerd en gemakkelijk schoon te maken. Perfect 
voor het serveren van voedsel en de bereiding hiervan in 
middelzware productieomgevingen. Voor onderwijsinstellingen, 
de gezondheidszorg, retail, sport- en entertainmentlocaties. 

STONSHIELD® SLT
Kosteneffectief, getextureerd epoxy systeem voor omgevingen 
met licht verkeer. Biedt een goede weerstand tegen 
lichte tot middelzware belastingen. Voor onderwijs- en 
gezondheidsinstellingen, retail, sport- en entertainmentlocaties. 

STONSHIELD® Xpress
Methyl methylacrylaat, op hars gebaseerd systeem met
uitstekende chemische resistentie, zeer slijtvast, antislip
en met een korte installatietijd. Voor onderwijsen 
gezondheidszorginstellingen, retail, sport- en 
entertainmentlocaties.

STONSHIELD® UTS
Getroffeld polyurethaan, getextureerd systeem
ontwikkeld voor omgevingen voor voedselbereiding
en service ruimtes waar thermische schokken en
schommelingen voor komen.

STONSHIELD® URT
Kosteneffectief, getextureerd, polyurethaan systeem voor 
ruimtes met licht verkeer. Het systeem is chemisch resistent 
en uitstekend UV-resistent, met een snelle installatietijd en is 
geurarm.

STONSHIELD® ESD  
Getextureerde, geleidende vloer met uitstekende 
elektrostatische controle. Ideaal voor ruimtes met AGV’s, 
verkeerspaden en voor de assemblage van elektronische 
onderdelen waar ESD gevoelige componenten aanwezig zijn.

STONSHIELD® QBT
Getroffeld, epoxy mortel gebaseerd, getextureerd, antislip 
en gemakkelijk schoon te maken systeem, ontwikkeld 
voor kleine ruimtes waar een snelle installatie noodzakelijk 
is; twee dagen installatietijd. Ideaal voor onderwijs- en 
gezondheidszorginstellingen en retail omgevingen.
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STONBLEND
Een werkpaard voor veeleisende omgevingen, maar voldoet toch aan de eisen die ontwerpers 
hebben qua design. Een elegant, strak, vlekbestendig en slijtvast vloersysteem. Stonblend, 
een getroffeld gekleurd kwarts systeem, wordt aangeboden in onderscheidende patronen en 
kleuren voor allerlei verschillende omgevingen en een mogelijkheid om gerecycled glas toe te 
voegen aan de samenstelling.

Stonseal Sealer
Stonkote CE4
Stonblend Groutcoat
Stonblend Mortar
Stonblend Primer

Substrate

GSI | GSI-G | HDF



SANDSTONE CLAY

RUSSET

MEADOW

AUTUMN

WILLOW

STONE

SHALE

SIERRA

LUNA CORK

WOLF GRAY MACCHIATO

TEA LEAF TOPIARY

IRISBLUE TOPAZ BLACK SAPPHIRE CRUSHED SLATE

17stonhard.com

GSI / HDF GSI-G

STONBLEND® GSI
Een opvallende verschijning en kosteneffectief alternatief voor 
terrazzo. Perfecte oplossing voor vloeren in de farmacie en 
gezondheidszorginstellingen, laboratoria, verpakkingsruimtes, 
kantoren, publieke ruimtes en R&D instellingen.

STONBLEND® GSI-G 
Vlekbestendig en slijtvast epoxy mortel systeem dat gebruik 
maakt van gerecycled glas in de oppervlakte van het systeem. 
Dit geeft een moderne uitstraling en is een milieuvriendelijke 
oplossing. Ideaal voor kantoren en voor ruimtes in de 
gezondheidzorg, onderwijs- en justitiële instellingen, farmacie, 
verpakkingsruimtes en R&D instellingen.

STONBLEND® HDF
Decoratief epoxy mortel systeem met verhoogde druksterkte, 
waardoor de vloer zeer geschikt is voor zwaardere 
farmaceutische omgevingen en laboratoria.



®

STONRES

RTZ STR

Traditie in combinatie met innovatie, een unieke vloer in zijn eigen genre. Stonres is een naadloze, 
veerkrachtige vloer die onderscheidend design combineert met functionaliteit, door middel van 
kenmerkende patronen en kleuren in een strak, vlekbestendig, ergonomisch en geluidreducerend systeem. 
Net zoals andere Stonhard vloeren, voldoet een Stonres vloer aan alle eisen die gesteld worden aan vloeren 
in industriële omgevingen. De vloer is ontworpen met publieke ruimtes in gedachten – gezondheidszorg, 
onderwijsinstellingen, retail omgevingen, maar ook musea, expositieruimtes, lobby’s en arena’s.

Stonseal Sealer
RTZ Skimcoat
Stonseal Sealer
Stonres Groutcoat
Stonres RTZ Mortar 
Stonhard Primer

Substrate

Stonseal Sealer

Stonres Mortar 

Stonhard Primer

Substrate



RTZ STR

MOSS CANYON RIVERBED BLUE STORM

NIGHT FOG BLUE ASH MYSTIC

CREEK FOSSIL

RAIN SYCAMORE

SOLITUDE STONHENGE SMOKE ‘N MIRRORS

SANTA FE CANVAS
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STONRES® RTZ
Ergonomische, veerkrachtige, geluidsreducerende vloer 
die ontwerpers diverse opties biedt in belangrijke en 
drukbezochte publieke ruimtes. Een rijk kleurenpalet kan 
worden gebruikt in het maken van traditionele patronen of 
op maat gemaakt design in de gezondheidszorg, onderwijs 
en publieke ruimtes. Zeer geschikt voor operatiekamers; het 
systeem ondersteunt infectie-controle programma’s.

STONRES® STR
Ergonomische, veerkrachtige, geluidsreducerende urethaan 
vloer met een sterke, matte afwerking. Deze vloer is 
ideaal voor open ruimtes, zoals gangen en laboratoria in 
ziekenhuizen en scholen.



STONTEC

®

Stonhard Sealer (Two Coats)

Stontec Flakes (Broadcast)
Stontec Undercoat
Aggregate (Broadcast)
Stonhard Primer 

Substrate

Stonseal CA7 (Two Coats)
Stontec Flakes (Broadcast)
Stontec Undercoat
Stonclad UR Base (Troweled)
Stonhard Primer 

Substrate

ERF | UTF | Xpress

Stonkote CE4

Stontec Flakes (Broadcast)

Stontec QBF Base

Substrate

QBF

Een dicht, vlekbestendig systeem met decoratieve flakes, met een uitgebreide keuze in 
verschillende afwerkingen en kleuren. Stontec vloeren hebben een korte installatietijd en zijn 
dus een tijdbesparing in nieuwbouwprojecten, maar bieden toch unieke design opties.

TRF



MOJAVE BEIGE

DAKOTA BRONZE

SANTA CRUZ

SHENANDOAH BUFF

TEAL RIDGE

APPLE HILL

SEDONA SNOW

DIABLO BEIGE

BLUE RIDGE

PORTOBELLO ROAD

SMOKY MOUNTAINS

BLUE QUARRY

SILVER SAGE

WHITE PLATINUM

IVORY CREST

GLACIER PEAK
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STONTEC® ERF
Epoxy systeem dat ontwikkeld is om te gebruiken over 
vlakke betonvloeren. Geschikt voor de gezondheidszorg, 
onderwijsinstellingen, laboratoria, procesruimtes, retail en 
sport- en entertainmentlocaties.

STONTEC® TRF
Urethaan systeem, mortel gebaseerd, dat ontwikkeld is voor 
het renoveren van beschadigde ondergronden. Het systeem 
is extreem duurzaam, thermisch resistent, stootvast en een 
uitstekende keuze voor omgevingen in de biotechnologie en 
farmacie.

STONTEC® QBF
Urethaan systeem, gietbare mortel, ontwikkeld als duurzame 
en stootvaste oplossing wanneer een snelle installatie vereist 
is; de installatie duurt twee dagen.

STONTEC® UTF
Hoogwaardig, op urethaan gebaseerd systeem met een 
decoratieve hoogglans afwerking, zeer goede chemische 
resistentie en is slijtvast. Geschikt voor gezondheidszorg, 
onderwijsinstellingen, laboratoria, proces-ruimtes, retail en 
sport en entertainmentlocaties.

STONTEC® Xpress
Methyl methylacrylaat op hars gebaseerd systeem, 
onderscheidend door de korte installatietijd. Chemisch 
resistente, vlekbestendige en slijtvaste vloer verkrijgbaar in 
een zijdeglans afwerking. Zeer geschikt voor gezondheidszorg, 
onderwijsinstellingen, laboratoria, procesruimtes, retail, sport- 
en entertainmentlocaties en overige toepassingen waar een 
zeer korte installatietijd vereist is.

Beschikbaar in kleine of grote flake afwerking.



®

STONLUX

SL ESD

Stonlux ESD

Conductive Primer

Stonhard Primer

Substrate

Stonlux SL

Stonhard Primer

Substrate

Duurzame, strakke hoogglans vloerafwerking. Een zeer gladde, chemisch resistente en stootvaste 
formule voor ruimtes die statisch gecontroleerd dienen te worden en een lage wrijvingsweerstand 
behoeven. Dit systeem is de beste keuze voor een cleanroom omgeving. Stonlux biedt een glanzende 
en strakke uitstraling. 



BEIGE ESD PLATINUM ESD ASH GRAY ESD

BLUSH

BLUSH ESD

SKY BLUE

SKY BLUE ESD

BEIGE PLATINUM ASH GRAY SEA FOAM

SEA FOAM ESD

23stonhard.com

STONLUX® SL 

Zelfnivellerende epoxy formule voor een ruimte waar een 
lage wrijvingsweerstand gewenst is. Beschikbaar in een  
2 mm en 3 mm dikke uitvoering voor verschillende gradaties 
van verkeer en duurzaamheid. Kan gebruikt worden in 
assemblage ruimtes, R&D faciliteiten, lichte productieruimtes 
en cleanroom omgevingen.

STONLUX® ESD   

Zelfnivellerende epoxy formule voor ruimtes waar 
elektrostatische controle vereist is. Verkrijgbaar in 2 mm en 
3 mm dikke uitvoering en verkrijgbaar in een antistatische en 
geleidende formule om aan iedere norm te kunnen voldoen. 
Kan toegepast worden in elektronische productie- en 
assemblage ruimtes of computer-, controle- en cleanroom 
omgevingen. Ook toepasbaar in ruimtes waar munitie wordt 
opgeslagen.



Antislip, slijtvaste en scheurbestendige systemen speciaal voor de nichemarkt van parkeergarages en technische 
ruimtes, door te voorzien in een membraan dat bestand is tegen regelmatig en zwaar verkeer en een uitstekende 
bescherming biedt tegen vocht en water. Stongard kan de veiligheid in een parkeergarage vergroten. Vier 
voortreffelijk ontwikkelde systemen bieden een betrouwbare bescherming met veel verschillende opties om te 
kunnen voldoen aan specifieke eisen.

®

STONGARD

MD

Stonkote Sealer
Aggregate(Broadcast)

Stonhard Undercoat
Stonproof Elastomers

Stonhard Primers

Substrate

MX

Stonkote Sealer
Aggregate (Broadcast)  
Stonproof Elastomer
Fiberglass
Stonproof Elastomer
Stonhard Primer

Substrate 

TM

Stonseal Sealer
Aggregate (Broadcast)

Stonhard Membrane

Stonchem Primer

Substrate

MR

Stonkote Sealer

Stonproof Elastomer

Stonhard Primer

Substrate
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PEWTER CHARCOAL SAGE

TEAL BLUE

SLATE

COOL SHALE

MUSHROOM

SILVER GRAY* STEEL GRAY REEF GREEN DESERT TAN

BRICK RED

MALT DRIFTWOOD FRAPPE

GLACIER

WOOD SMOKE

COBALT

GOTHAM GRAY

FLAGSTONE STEEL GRAY ASH CRANBERRY

BRICK RED

NUTMEG ACORN ESPRESSO

De hieronder getoonde kleuren zijn alleen beschikbaar voor ons Stongard MD systeem.

*De kleur Silver Gray is alleen beschikbaar in Stongard MR en Stongard MX. 

STONGARD™ TM
Duurzaam, elastomeer membraan dat bestand is tegen 
verkeer en is ontwikkeld voor voetgangers- of verkeers- 
ruimtes in parkeerplaatsen, stadions, helikopter 
landingsplaatsen en voetgangersbruggen. Is bestand  
tegen agressieve elementen zoals de zon, zout en licht 
corrosieve vloeistoffen.

STONGARD™ MR
Een op elastomeer gebaseerd vloersysteem dat speciaal 
ontwikkeld is voor waterproof toepassingen. Het is 
ontworpen om ruimtes onder technische kamers, pompen  
en tussenverdiepingen te beschermen tegen waterschade. 

STONGARD™ MD
Een op elastomeer gebaseerd, antislip, decoratief en 
waterproof systeem dat ontwikkeld is voor technische 
ruimtes, pompruimtes, tussenvloeren en alle binnenruimtes 
die bescherming tegen vocht nodig hebben, maar ook een 
mooi design moeten hebben. Zie ons kleurenpallet voor alle 
standaard kleuropties.

STONGARD™ MX
Een op elastomeer gebaseerd, antislip en waterproof systeem 
dat is versterkt met glasvezel als er meer geëist wordt van 
een vloer. Ontwikkeld voor technische ruimtes, pompruimtes 
of iedere andere binnenruimte die waterproof dient te zijn.



®

SANITAIRE PLINT MET PLINT STRIP

SANITAIRE PLINT 
met Prefab wantafwerking

GMP SAINITAIRE PLINT MET CELLEN BETON

GOOT OVERGANG
Prefab goot overgang met membraan

BOUWKUNDIGE DETAILS

Stonhard is wereldwijd bekend om het bieden van oplossingen voor vloerproblemen. Wij zijn  
‘s werelds grootste leverancier van naadloze vloeren die betrokken is vanaf het management van 
de projecten, tot de bouwkundige documentatie en de laatste details. Geen verborgen kosten, geen 
onverwachte wijzigingen in de door u bestelde producten en zeer nauwkeurige aandacht voor details.

3 mm Metalen plintstrip

Stonhard afwerklaag

Stonhard afwerklaag

Stonhard wandafwerking

Stonhard High-Performance 
Kunsthars plamuur

Stonhard afwerklaag

Gipsplaat

6 mm Prefab wandafwerking

3 mm Multiplex of soortgelijk materiaal

 Stonset Afschotmortel
 (hoogte volgens specificatie)

Stonproof membraan

Polyethyleen rugvulling

Stonhard afwerklaag
 Stonflex MP7



1.5"
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STANDAARD DWARSDOORSNEDE

SCHEURBEHANDELING
Stonproof CT5 met glazvezel versterking

VOEGDETAIL / ISOLATIE VOEGDETAIL

OVERGANG NAAR BESTAANDE VLOER

Stonhard afwerklaag
Stonflex MP7

Polyethyleen rugvulling

Stonhard afwerklaag

Stonhard afwerklaag
Beton

38 mm

38 mm

Stonhard afwerking

Beton

3 mm Bestaande vloer

Stonproof CT5 met 
glasvezel versterking

Glasvezelmat

Scheur (geprepareerde scheur)



Stonhard HQ 
Maple Shade, NJ 08052 

USA
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Stonhard is van mening dat de hier vermelde gegevens juist en correct zijn  
op de datum van publicatie. Stonhard geeft geen garantie, expliciet of impliciet,  
op basis van deze documentatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe 
of indirecte schade bij het gebruik van de beschreven systemen, met inbegrip van 
alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. De informatie in dit document 
dient alleen voor de classificatie van het product. Wij behouden ons verder het 
recht voor om producten of documentatie op elk gewenst moment en zonder 
voorafgaande kennisgeving aan te passen en te wijzigen. ©2021

STONHARD is wereldwijd marktleider in het  

produceren en installeren van naadloze vloer-,  

wand-, en bekledingsystemen in meer dan 65 landen. 

Zilverenberg 18, 5234 GM
's-Hertogenbosch, The Netherlands
+ (31) 165 585 200 www.stonhard.com

®


