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Direct overrijdbaar

UV-belijning
De enige dekkende belijning met de snelheid van het licht

Geurloos Voor ruimtes tot -28°C 

2-3x slijtvaster dan

traditionele systemen

Zeer makkelijk

te reiningen



Remotec UV-belijning maakt 
het  ondenkbare mogelijk
Op sommige plekken is het altijd druk en heerst 24 uur per dag bedrijvigheid. 
Een crime als de vloer belijnd moet worden. Voor deze situaties is er na  jarenlang 
onderzoek eindelijk een baanbrekende innovatie: een razendsnelle dekkende 
 belijning die onmiddellijk na het aan brengen volledig uitgehard én belastbaar is.

Een nieuwe belijning met de snelheid van het licht. Letterlijk, want dit gepa-
tenteerde belijningsysteem is de  enige  dekkende belijning die met behulp van 
UV-belichting  onmiddellijk uithardt. En niet een beetje, maar compleet: het behandel-
de oppervlak is  binnen een paar minuten weer volledig belastbaar, zowel mechanisch als 
 chemisch. Terwijl een deel van de vloer wordt belijnd, kan de rest gewoon worden gebruikt.  
De UV-belijning is bovendien overal toepasbaar, zowel binnen als buiten, zelfs bij tempera-
turen onder het vriespunt. Een uitkomst dus voor openbare ruimtes, productiehallen en zelfs 
koel- en vriescellen. Met UV-belijning voldoet iedere vloer snel en zonder overlast aan alle 
veiligheids- en arbo-eisen.

Gepatenteerd systeem
UV-belijning is ontwikkeld in samenwerking met gespecialiseerde marktpartijen op het gebied 
van UV-technologie en  applicatietechnieken. Deze co-creatie heeft geresulteerd in een gepa-
tenteerd systeem, dat een doorbraak is op het gebied van belijning.

Direct toegankelijk en 100% belastbaar
Nog niet eerder was het mogelijk om een belijning zo snel op te leveren met behoud van alle voordelen: dekkracht, kleurkeuze 
en slijtvastheid. Zelfs een anti-slip  afwerking is mogelijk.

De winst

Tijd is geld, dus de winst is glashelder: de UV-belijning is vrijwel ‘tussen de bedrijven door’ aan te brengen, waardoor de workflow in ruimten er 
 nauwelijks hinder van ondervindt. 

Ook niet onbelangrijk: de UV-verf is een 1-componenten verf met alle milieu- en efficiencyvoordelen van dien: minimale materiaal derving, minder 
applicatiemiddelen en afval en bovendien oplosmiddelvrij.

De voordelen van 
UV-belijning

2-3 keer slijtvaster dan tradione-
le belijning  

Forse tijdwinst

Oppervlak direct mechanisch  
en chemisch belastbaar

Geschikt voor binnen en buiten

Temperatuur onafhankelijk

Anti-slipafwerking mogelijk

Geen tot nauwelijks oponthoud  
of omzetderving

Perfect reinigbaar

Geurloos

Anti-statisch 

UV-belijning systeem Traditionele systemen

Chemische belastbaarheid Direct belastbaar Na minimaal 7 dagen

Mechanische belastbaarheid Direct belastbaar Na minimaal 2 dagen

Slijtvastheid Hoog Redelijk

Temperatuur Onafhankelijk Afhankelijk (boven 5 graden)

Aantal componenten 1 component 2 of 3 componenten

Systeem Oplosmiddelvrij Divers

Geur Nee Ja

   

Eenvoudig om te reiningen

   

Eenvoudig om te reiningen

Anti-statisch 

Hoog                Redelijk

Ja                 Nee



Kleuren UV-belijning
De UV-belijning is beschikbaar in diverse kleuren. Als de kleur die u wenst niet in de lijst staat, dan kan u deze doorgeven en laten aanmaken. Hierbij moet u 
rekenen op een wachttijd van 2 à 3 weken. Dit omdat kleur moet afgesteld worden op het uitharden met UV-licht.

Originele 10 SL kleuren:

De kleurcode is gebaseerd op Ral-code. De UV-belijning gebruikt evenwel haar eigen code SL, dit omdat kleur uitgehard wordt op basis van UV en dit specifieke 
eigenschappen heeft. De code zelf leunt zeer sterk aan bij de ral-code en kan daarom perfect hiermee vergeleken worden. Onderstaand in die zin korte omschrijving 
naast elke code. U kan bijvoorbeeld op www.ralkleuren.com gelijkaardige websites de code omschrijving bekijken. U geeft dan de 4 cijfers in achter SL.

Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Let op: deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Voor kleurechte stalen refereren wij naar de UV-belijning samplebox.

Standaardkleuren voor UV-belijning

De UV-belijning is verkrijgbaar in zeven standaard kleuren. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Let op: deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Voor kleurechte stalen refereren wij naar de UV-belijning samplebox.

SL 7037SL 1014

SL 3009 SL 5009

SL 7001

SL 7006

SL 7010 SL 7030

SL 7032SL 7016

SL Yellow SL Blue SL Orange SL Red SL Green SL White SL Black

Extra’s die reeds in het pakket opgenomen zijn:

SL 3001 signaalrood

SL 5005 signaalblauw

SL 6010 grasgroen

SL 6024 verkeersgroen

SL 7044 zijdegrijs

SL 7045 tegelgrijs 1

SL 7047 tegelgrijs 4

SL 9010 zuiver wit



Aan te brengen op alle ondergronden 
De UV-coating kan aangebracht worden op tal van verschillende ondergronden:

• Beton    

• Asfalt

• Staal

• Tegels

Chemicaliën 

Succescases
Continue draaiende bedrijven (Distributiecentra,... )

 Koelcellen / diepvriesruimtes

Farmaceutische - en voedingsbedrijven                              Parkeergarages   

• Hout

• ...
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