
SPORTVLOERINSPECTIE EN -ONDERHOUD 
NAAR HOGER NIVEAU DOOR SAMENWERKING 
SIKA PULASTIC
Veiligesportvloer.nl is al jarenlang een begrip in het keuren en revitaliseren van alle 
soorten en merken sportvloeren. Wij streven altijd naar een hoog niveau van dienst-
verlening. Daarom zijn we ook trots op de benoeming door Sika -leverancier Pulastic 
sportvloeren- als ‘Sika Approved Inspector’. Samenwerking en kennisoverdracht ver-
hogen het niveau van inspectie en onderhoud van sportvloeren.

Daarnaast hebben Sika en Kiwa ISA Sport één keurmerk voor 
alle werkzaamheden aan de binnensportvloeren opgezet. 
Ons gehele inspectie- en keuringsproces maakt nu deel 
uit van het Kwaliteitskeurmerk van KIWA Isa Sport. 
Zij controleren of de kwaliteit van de inspectie en 
keuring voldoet.
 
Lees verder op pagina 3>>>

VEILIGHEID, DUURZAAMHEID EN OPTIMALE 
SERVICE ALS SPEERPUNTEN 
In het vorige bulletin beloofden we het al: 2022 wordt het jaar van samenwerking.  
Onlangs spraken we op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten onze klanten.  
De Brabantse gezelligheid werd met een speciaal sportebroodje bevestigd. Ook is de 
samenwerking met Sika en Nijha beklonken. Met de certificering door Sika Pulastic 
en het keurmerk dat Kiwa ISA Sport heeft opgesteld, bundelen we de krachten voor 

een nog betere dienstverlening. Onze samenwerking  
verhoogt de veiligheid, service en levensduur van het 
grootste, duurste en belangrijkste toestel van elk sport-
complex, namelijk de sportvloer. 

Bent u benieuwd wat wij voor uw sportvloer kunnen  
betekenen? Neem gerust contact met ons op!
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WEG MET DIE 1,5 METER 
STICKER!
Corona is op dit moment gelukkig onder controle. 
Zonder beperkingen, duiken we weer massaal de 
sporthal in. Wat hebben we dat gemist! Op veel 
plekken herinneren de 1,5 meter stickers ons nog 
aan de tijd hiervoor. Wij zijn nooit fan geweest 
van deze stickers op de sportvoer. De hoogste tijd 
om deze zorgvuldig te verwijderen. Vaak blijven 
na het verwijderen van deze stickers ongewenste 
lijmresten achter. 

Hoe pak je dit karwei het beste aan? Beschadi-
gingen aan de sportvloer zijn een kostbare zaak.
Met onze speciale VSV-K4 spray en de juiste  
routine komt het goed. Dit middel is ook geschikt 
voor het verwijderen van diverse kleefstoffen,  
zoals kauwgum. VSV-K4 spray bevriest de lijm- 
resten. Met een ijskrabber of plamuurmes is na  
bevriezing de plak van de vloer te verwijderen.  

Let op dat u de vloer niet bekrast of bescha- 
digt! Bestel VSV-K4 eenvoudig in onze 

webshop. 

GLIJDEN, STRUIKELEN, VALLEN 
Uit verschillende meetwaarden – glad, stroef of schoon en minder 
schoon - komen verschillende klachten en onderhoudsadviezen 
voort. De ene vloer vergt meer schoonmaak en is vatbaarder 
voor vuil, terwijl de andere vloer door zijn afwerking minder snel 
glad is.

Waarom is een watergedragen sportvloer eerder glad dan een 
oplosmiddel houdende vloer? 
De structuur van een oplosmiddel houdende vloer staat open. 
Hierdoor is meer ruimte voor opname van vuil, voordat gladheid 
ontstaat. De wet VOS -Vluchtige Organische Stoffen- verbiedt 
het gebruik van oplosmiddel houdende stoffen in (sport)
coatings. Voorbeelden van deze stoffen zijn benzine, thinner en 
terpentine. Onder invloed van zonlicht reageren deze stoffen 
en komt ozon vrij. Dit is schadelijk voor de gezondheid. 
In plaats van de oplosmiddel houdende sportvloer kwam de 
watergedragen sportondergrond. Deze heeft de structuur van 
een mandarijnenhuid, leerachtig. Het houdt minder vuil vast, 
maar een klein laagje verzadiging veroorzaakt al snel gladheid. 
Daarom is een goede reiniging met de juiste middelen zeer 
belangrijk. 

Door jarenlange ontwikkeling van het revitalisatie methodiek 
(middelen, machine en kennis) zijn wij in staat om de vloer 
te ontdoen van de verzadiging zonder het aantasten van 
de coating. De sporttechnische eigenschappen van uw vloer  
komen weer terug. Deze speciale sportvloerbehandeling voeren 
we ook deze zomer veelvuldig uit. Zo gaat u na de zomervakantie 
weer van start met een veilige en frisse sportvloer. Maak 
daarom tijdig een afspraak voor een revitalisatiebeurt.



KRAKENDE SPORTVLOER EEN 
SLECHT SIGNAAL
Een vlak- of combi-elastische vloer is altijd zwevend. De 
vloer klinkt hol wanneer je erop springt. Ongeacht de leeftijd, 
blijft de schokabsorptie van een zwevende vloer altijd gelijk.  
Meestal is de onderconstructie van een zwevende vloer van 
hout. Vooral vocht zorgt voor aantasting van de houtcon-
structie. Door het dunken en drukte onder de baskets zien 
we hier het vaakst verzakkingen. Belasting van een aange-
taste vloer geeft nog meer problemen. De sportvloer zakt 
steeds verder in en kraakt. Om grote problemen met de  
onderconstructie te voorkomen, adviseren wij om deze zo 
snel mogelijk te laten maken. Bij uitstel wordt het kosten-
plaatje van een reparatie vele malen hoger. 
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Het keuren van de ringen, de trampoline en de bok behoort tot een jaarlijks 
terugkerend proces. Ook de sportvloer is een toestel. En wel het grootste 
en duurste van heel uw sportcomplex. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat een sportvloerkeuring ook onderdeel uitmaakt van dit proces. Alleen 
zo heeft u de garantie dat uw sportvloer voldoet aan de vastgestelde 
normering van NOC*NSF en NEN-EN 14904. Deze laatste norm omschrijft 
de eisen van veiligheid, comfort en duurzaamheid voor binnensportvloeren 
voor multi sportief gebruik. Of het nu om een turnhal of een speelzaal gaat. 

De partijen met wie we samenwerken zijn allen gespecialiseerd. Nijha is 
expert op gebied van keuring speeltoestellen, Sika is expert in aanleg en 
reparatie van sportvloeren en Veiligesportvloer.nl is expert in keuring en 
revitalisatie van de sportvloeren. Met onze samenwerking bieden we u de 
volgende voordelen:
• Inspecties maken deel uit van het Kwaliteitskeurmerk van KIWA Isa 

Sport.
• Een betere opvolging van de staat van de sportvloer verhoogt de 

veiligheid. Bij problemen bieden we een oplossing aan.
• Ook Sika en Nijha gebruiken voortaan het softwareprogramma 

Sportvloermanager365. Hierin staan alle vloerinspecties verwerkt.
• Een inspectie van zowel sportvloer als sporttoestellen door Nijha 

gebeurt in één keer. Dit is duurzamer en praktischer. Minder transport 
en de klant hoeft maar één keer de zaal vrij te houden.

• De inspecteurs zijn opgeleid volgens de laatste trends en op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen.

• Het Pulastic-team van Sika Nederland staat ter beschikking voor 
professionele en snelle reparaties van vloer, vloerpotten en ankers.

Veiligesportvloer.nl heeft de juiste kennis in huis 
om reparaties aan vlak- of combi elastische vloeren 
uit te voeren. 

Scan de QR-code voor meer informatie over punt-, 
mix-, vlak- en combi-elastische sportvloeren.



Croy 47A, 5653 LC Eindhoven
t. +31 (0)88 170 06 16
info@veiligesportvloer.nl
www.veiligesportvloer.nl

Schokabsorptie

Oppervlakte hardheid 

WAT HEBBEN WE GEMETEN
We hebben de metingen van de schokabsorptie, 
oppervlakte hardheid, glanswaarde en stroefheid 
van afgelopen maand verzameld. De gemiddelden 
ziet u hieronder. 
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DE LAATSTE REVITALISATIE 
Op de sportvloer van Sporthal De Kroon in Deventer zaten veel strepen van fietsbanden. 
Door de vloer te revitaliseren zijn deze strepen grotendeels verdwenen en werden de sport-
technische eigenschappen van de vloer verbeterd. Op de foto ziet u duidelijk welk deel we 
gerevitaliseerd hebben en welke niet.

Score PU-vloer:
Stroefheid: van 0,49 naar 0,73
Glanswaarde: van 10,1 naar 3,3

Foto: Devener De Kroon

WAAR INZICHT, DATA 
& KENNIS SAMENKOMEN!
Het in kaart brengen van de gesteldheid van uw 
sportvloeren is de specialiteit van Veiligesportvloer.nl.  
Ons softwareprogramma, Sportvloermanager365 
laat in één oogopslag zien wat de sporttechnische 
eigenschappen van uw sportvloer zijn. Het geeft ant-
woord op de vraag of uw vloer goed onderhouden 
en veilig is. Ons softwareprogramma is geschikt om 
bijvoorbeeld uw meerjarige onderhoudsplanning – 
MJOP nauwkeurig op te stellen. Dit maakt schakelen 
met de diensten die verantwoordelijk zijn voor de vei-
ligheid, kwaliteit en het onderhoud van de sportvloe-
ren makkelijker. 


