
Voordelen van 
UV uitharding
• Minimale uitvaltijd

• Milieuvriendelije lakken en coatings

• Industriële kwaliteit

• Geen of geringe geur

• Vloer direct gereed voor gebruik

• Eenvoudig te reinigen

•  UV curable coatings & UV curing apparatuur 
zijn wereldwijd beschikbaar
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Traditionele vloercoatingsystemen = wachten op droging en uitharding om vervolgens bij benadering aan te geven 

wanneer de vloer in gebruik genomen kan worden. UV uithardende coatings zijn na blootstelling aan een hoge 

ultraviolette lichtintensiteit direct uitgehard. In de huidige 24-uurs-economie zijn drukbezochte plaatsen als winkels, 

luchthavens, magazijnen, hotels, ziekenhuizen, scholen e.d. continu in gebruik. Er is weinig tijd beschikbaar voor 

vloeronderhoud, en het complex sluiten is kostbaar en niet nodig. Toonaangevende merken bieden UV uithardende 

coatings aan voor houten, minerale en resilient  vloeren zoals linoleum en PVC.
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*Afhankelijk van het type UV coating kan de procedure afwijken

Alles onder controle met 
UV-op-locatie

UV coating en apparatuur
Farikanten wereldwijd ontwikkelen hun UV uithardbare coatings met DecoRad® 

UV apparatuur. Met het gebruik van de juiste UV uithardbare coatings wordt een 

industriële kwaliteit verkregen. Een gedegen how-to-operate & veiligheidstraining is 

een must en wordt door DecoRad of door één van onze locale partners verzorgd. 

DecoRad levert een compleet assortiment on-site UV curing apparatuur, inclusief 

handmachines en accessoires. Snel groeiende markten zijn lijnmarkering en resilient 

vloeren zoals linoleum en PVC.
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Floormate GEN6
• Normaal stopcontact (1-fase) 
• Motoraandrijving            
• 45 cm uithardbreedte
• Ozonvrij
•  Duurzaam design, 

gemakkelijk te bedienen
• Inclusief veiligheidspakket
• Inclusief flightcase 

Mobiele UV curing apparatuur
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De Floormate Gen6 is 
verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:
 Gen6 in UV RVS
 Gen6 in UV aluminium
 Gen6 in LED aluminium

Bezoek www.decorad.com 
voor meer informatie

DecoRad® Systems b.v.
Kruisboog 39B
3905 TE Veenendaal
Nederland
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