
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Mipolam® 

Er is altijd een oplossing! 

ESD-veilige vloerbedekking 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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In de Mipolam EL5 collectie treft u een interessant gamma van elektrisch geleidende (ECF) vloeren aan die    

toegepast kunnen worden na ratio van de te bereiken normering en of doelstelling. 

De collectie Mipolam EL 7 producten bieden een ruim gamma dissipative (DIF) vloeren voor brede toepassingen.  

Zowel de Mipolam EL5 als ook de Mipolam EL7 collectie is verkrijgbaar in banen en als tegel. Tevens zijn beide 

collecties geschikt voor gebruik op systeemvloeren. 

Algemeen geldt dat de homogene Mipolam geleidende- en dissipatieve vloerbedekking een zeer hoge            

verdichting van het oppervlakte heeft dat een eenvoudig onderhoud waarborgt en bacteriën en                        

micro-organismen geen kans krijgen zich te verspreiden. Tevens hebben de Mipolam EL producten een hoge 

chemische bestendigheid en een lage rolweerstand voor transport van gevoelige componenten. 

Tot slot zijn Mipolam EL producten te verwerken als in- en uitwendige hoek middels het Gerflor Tarafit systeem 

als ook als opgezette plintstrook. 

Uit te voeren stappen bij het leggen door onze vakkundige vloerenleggers: 

1. Het aanbrengen van het hechtmiddel PE 360 speciaal primer en het egaliseren van de ondervloer met    

NC 172 BI Turbo, gemiddelde laagdikte 2 mm, met een verbruik van ca. 3 kg/m². 

2. Het aanbrengen van een stroom geleidende dispersielijm, Uzin KE 66 L, inclusief het aanbrengen van een 

koperband rasterwerk, exclusief het aansluiten wat door uw huisinstallateur dient te geschieden. 

3. Het openfrezen van naden en het thermisch lassen met lasdraad in gelijke of contrasterende kleur, alsook 

het rondom afdichten met transparante siliconenkit. 

4. Het afsealen langs de wanden. Dit zal direct na het werk worden uitgevoerd. 

Aandachtspunten: 

1. De ruimtes dienen leeg en bezemschoon ter beschikking te staan 

2. De ondervloer dient (blijvend) droog met een restvochtigheid van 2% en vormvast te zijn. 

3. De minimale temperatuur voor verwerking dient 18° Celsius te zijn. 

4. Onbelemmerde aanvoer van materialen zowel horizontaal (gelijkvloers) als verticaal (verdiepingswerk) 

moet mogelijk zijn. 

 

 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 
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→ Elektronica en semiconductor industrie 

→ Cleanrooms en systeemvloeroplossingen 

→ Intensive care en operatiekamers 
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ESD-veilige vloerbedekking       

EL 

Statische elektriciteit komt overal voor, in de natuur zijn de bliksem flitsen tijdens een onweer het meeste         

spectaculaire vertoon ervan. Zij wordt voortgebracht door de wrijving tussen twee materialen van verschillende 

aard waarvan minimum één materiaal niet geleidend is. Vervolgens ontstaat een opeenhoping van elektrische 

lading op het oppervlak van één van deze materialen, waarvan één gedeelte zich positief oplaadt en het andere 

gedeelte negatief. Vervolgens ontlaad deze zich na contact met een ander geleidend materiaal. 

De elektrostatische ladingen trachten een evenwicht te behouden en de elektrostatische ontlading (ESD oftewel 

Electro Static Discharge) gebeurt vanaf het moment dat er contact is met een geleidend element. 

In het algemeen geldt dat door diverse aanpassingen in de hedendaagse gebouwentechniek, de statische elektrici-

teit zonder nadelige gevolgen voor zijn gebruikers is.  

In medische ruimten gelden echter speciale normeringen omdat ontlading van statische elektriciteit niet alleen 

gevaarlijk voor personeel en patiënt kan zijn, maar ook schade kan toebrengen aan medische apparatuur en ver-

storing van signaalfuncties kan veroorzaken.  

Alle rijdende “voorwerpen” voeren dan ook hun statische lading via de vloer af en is het schoeisel welke door   

gebruikers in deze ruimten wordt gebruikt vaak voorzien van speciale zolen.  

Via de vloer wordt de statische elektriciteit vervolgens via de aardleiding (schone bouwaarde) afgevoerd. Boven-

staande noodzakelijke aandachtspunten worden dan ook geëist in projecten voor de micro- elektro industrie, 

cleanrooms, operatie- en recoverykamers (klasse K3) en andere omgevingen waar ontlading van statische          

elektriciteit ongewenst is.  

Een compleet assortiment voor alle ruimtes waar       

gevaar voor elektrostatische ontladingen bestaat 

In de cleanroom, OK’s en industriële omgevingen kunnen                     

ongecontroleerde elektrostatische ontladingen leiden tot talrijke      

problemen, waarvan de meest voorkomende zijn : 

 beschadiging van gevoelige elektronische componenten die    

leiden tot kwaliteitsdefecten van het product, die vaak lastig op 

te sporen  zijn bij de kwaliteitscontroles. 

 verstoring van productieomstandigheden: storingen van     

gevoelige elektronische uitrustingen. 

 veiligheidsrisico’s voor medewerkers en patiënten in klasse K3 

ruimten zoals operatiekamers, intensive care, MRI en                   

aanverwante ruimtes. 

In de elektronische nijverheid schat men dat niet minder dan 30 tot  50% 

van de vastgestelde defecten bij de bestanddelen te wijten is  aan niet 

beheerste ESD omstandigheden. 

Door de toenemende integratie van micro-elektronica in technische en 

medische ruimtes wordt apparatuur steeds gevoeliger voor de risico’s van 

elektrostatische ontlading. Niveaus van elektrostatische spanning in de 

orde van grootte van 10 volt en zelfs lager kunnen kritisch zijn  in bepaalde 

omgevingen. 

Bepaalde gedefinieerde industriële omgevingen kunnen nog  veeleisender 

zijn, hier kan niet gecontroleerde elektrostatische ontladingen zelfs leiden 

tot explosies. Dit is vooral het geval in zones  die als explosieve atmosfeer 

(ATEX) geclassificeerd zijn, en die ontvlambare of explosieve mengsels 

gebruiken. 

De ESD-risico’s 

Om de risico’s, verbonden met statische elektriciteit, te verminderen, 

volstaat het de noodzakelijke maatregelen te nemen. Oplossingen    

hiervoor kunnen zijn: 

 toepassen van geleidende ECF vloerbedekkingen 

ESD beheersen 

 toepassen van dissipatieve DIF vloerbedekkingen 

 beheersen van de relatieve luchtvochtigheid 

(ionisatiebehandeling) 

 gebruik van aangepast schoeisel, polsbandjes en andere      

hulpmiddelen 

De analyse voor de toepassing van ESD producten dient in     

overeenstemming te zijn met de algemeen geldende normering  

welke voor de desbetreffende ruimten geldt. Voor de Benelux 

gelden hier in het algemeen de NEN, de ISO, ATEX en de VDE 100 

normeringen 
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MIPOLAM ACCORD EL7        

3113 Manitoba 3111 Huron 3127 Garda 

3159 Michigan 3116 Mälaren 3160 Balaton 

MIPOLAM ROBUST EL7        

0003 Ivory 0002 Platinum 0112 Storm 

0306 Green 0005 Steel 0013 Pewter 

Rol zonder schuim (compact) Tegel zonder schuim (compact) 
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MIPOLAM ELEGANCE EL5       

0350 Light Grey 0352 Grey 0353 Beige 

0355 Green 0354 Blue 0351 Black 

MIPOLAM ROBUST EL7        

0635 White 0636 Grey 0640 Beige 

0637 Light Blue 0638 Blue 0639 Green 

Neem contact met ons op voor de stalenkaart       



8 
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De Voordelen 

De collectie die aan alle elektrostatische vereisten kan voldoen 

Geringe opstapeling van ladingen 
 Mipolam EL vloerbedekking garanderen een geringe opstapeling van elektrostatische ladingen 

in personen en uitrustingen.   

Mipolam EL vloerbedekkingen garanderen een vermindering van elektrostatische opladingen van personen, uitrustingen of 

apparatuur. 

Beheersing van ontladingen  

 Mipolam EL vloerbedekkingen garanderen een gecontroleerde afvoer van elektrostatische ladingen, 

waarbij de veiligheid van gebruikers essentieel is. 

Mechanische weerstand  

 De homogene samenstelling zorgt voor een duurzame weerstand tegen statische ladingen en rollende lasten. 

Ontsmetting 

 Nucleaire ontsmetting van de Mipolam EL vloerbedekkingen is makkelijk uit te voeren volgens de norm ISO 8690. 

Speciale vloeren met “lichtstromen” 
 De Mipolam EL-tegels zijn bijzonder geschikt voor “hightech-toepassingen”  zoals b.v. in cleanrooms                 

en in de farmaceutische industrie waar met speciale toepassingen zoals lichtstroom wordt gewerkt. 

Chemische weerstand 
 Mipolam EL vloerbedekkingen zijn goed bestand tegen chemicaliën zoals detergenten, zuren en alkalische producten. 

Hygiëne 

 Schimmelwerend en anti-micro bacteriële werking. 

 Niet-absorberende en niet-poreuze vloerbedekking. 

 Middels toepassingen van opstaande plinten en eventueel Mipolam wandbekleding wordt optimale hygiëne gegarandeerd. 
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MIPOLAM ACCORD EL7 

MIPOLAM ACCORD EL7  is een  halfgeleidende  vinyl vloerbedekking (DIF) volgens de 

norm EN 1081 (10⁶ ≤ Rt ≤ 10⁸) verkrijgbaar in rollen en tegels. De vloerbedekking is         

permanent antistatisch (< 100 V).  

De MIPOLAM ACCORD EL 7  is voorzien van onze unieke gepatenteerde oppervlakte       

behandeling Evercare™ die tot stand komt met behulp van UV-cross linking. Evercare™  

zorgt ervoor dat de vloer bestand is tegen chemicaliën zoals betadine, eosine of               

antibacteriële hand gel en dat onderhoud eenvoudig kan worden uitgevoerd. Tevens is het 

tijdens de gehele levensduur niet noodzakelijk een nieuwe beschermingslaag aan te      

brengen. 

De MIPOLAM ACCORD EL7 voldoet aan de EN 649 (34-43) met een slijtklasse groep P     

geschikt voor heavy duty ruimten en heeft een Bfl -s1 brandclassificatie.  

MIPOLAM ROBUST EL7 

Deze homogene, soepele vinyl vloerbedekking is halfgeleidend (DIF)                                       

(10⁶ ≤ Rt ≤ 10⁸ Ohms), gekalenderd, geperst en leverbaar in rollen of tegels. 

MIPOLAM ELEGANCE EL5 

MIPOLAM ELEGANCE EL5 is een geleidende vinyl vloerbedekking volgens de norm EN 1081  

( 10⁴ ≤ Rt  ≤ 10⁶  verkrijgbaar in rollen van twee meter. De 2 mm dikke homogene             

samenstelling bevat ingekapselde carbon granulaten en een geleidende backing die zorgen  

voor een optimale en blijvende geleiding gedurende de gehele levensduur.                           

De vloerbedekking is permanent antistatisch (<20 V).  

MIPOLAM ELEGANCE EL5 

Deze homogene, soepele vinyl vloerbedekking is elektrisch-geleidend (ECF)                          

(10⁴ ≤ Rt ≤ 10⁶Ohms), samengesteld uit chips, door en door gekleurd, omhuld door          

geleidende koolstof, gekalenderd, geperst en leverbaar in tegels. 
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Technische data 

INSTALLATIE 

Voor uitgebreide verwerkingsadviezen kunt u contact opnemen met ons verkoopkantoor. 

ONDERHOUD 

MIPOLAM-vloeren moeten regelmatig worden onderhouden. De frequentie en het type onderhoud dient te worden aangepast aan de                     

gebruiksintensiteit. Uitgebreide onderhoudsinstructies kunt u op ons verkoopkantoor opvragen. 

Gebruik nooit stoel- of meubeldoppen van zwart rubber. Deze kunnen migratie op bedekkingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend      

stoel- of meubeldoppen van PVC of polyethyleen. 
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MIPOLAN is gericht op duurzame ontwikkeling.   

Gerflor, de fabrikant van o.a. Mipolam, zet zich sinds lange tijd in voor een goede verhouding 

tussen economisch groei en duurzame ontwikkeling met als belangrijke speerpunten: 

Toegewijd aan de     

toekomstige generaties 

Misschien was dit eerst 

een Gerflor-vloer 

De fabriek in Tarare 

Certificaten milieu en 

gezondheid 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

RECYCLING 

ISO 14001 

ANALYSE VAN DE LEVENSCYCLUS 

Vinyl is een materiaal dat veelvuldig gebruikt wordt in de auto-industrie, de voedselverpakking       

industrie, de bouw, openbare werken en de gezondheidszorg. Een hoge kwaliteit vinyl wordt eveneens 

dagelijks gebruikt in de medische wereld (bloedzakjes, catheters, buisjes voor dialyse, etc.). 

Gerflor gebruikt die zelfde kwaliteit van materiaal om haar vloerbekledingen te produceren en biedt 

producten aan die ruimschoots voldoen aan de eisen inzake veiligheid en gezondheid. Voor het welzijn 

van onze klanten en gebruikers besteden wij speciale aandacht aan de volgende items: 

 selectie van grondstoffen (verbod van zware metalen en oplosmiddelen, etc.). 

 beheersing van de uitstoot van SOVS (Samenstellingen van Organische Vluchtige Stoffen) voor 
een betere kwaliteit van de lucht binnenshuis. 

 weerstand tegen brand 

Vinyl is één van de weinige constructiematerialen die 100% recyclebaar zijn. Daarbij kan het onbeperkt 

gerecycleerd en vervaardigd worden in nieuwe producten. 

Als specialist in vinyl vloerbekledingen heeft Gerflor recyclageprogramma’s ontwikkeld voor het     

verminderen van haar fabricage afval en haar opslag. De producten op het einde van haar levensduur 

worden gerecycleerd en verwerkt tot vinylpoeder dat daarna gebruikt wordt om andere producten te 

produceren, «gerecycleerde producten» genaamd, zoals de verkeerskegels. 

Minder dan 50% van de industrieën in Europa is ISO 14001 gecertificeerd en Gerflor is er daar één van. 

Gerflor zal zich dan ook blijven inzetten om haar milieuprestaties te verbeteren op het vlak van de 

luchtbescherming, energiebesparing etc. 

Deze methoden richten zich op het meten en optimaliseren van de invloeden van een product op het 

milieu in alle fases van haar levenscyclus (fabricage, levering, installatie, onderhoud, verwijdering en 

levenseinde). 
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Onderhoudsinstructie homogene vloerbedekking met Evercare®       

1. In ruimtes waar desinfectie essentieel is (e.g. operatie kamers, verkoeverkamer, etc.),                                                       

afwisselend gebruik tussen een neutrale reinigingsmiddel en een amine-vrije desinfecterende reinigingsmiddel. 

Deze onderhoudsinstructie dient afgestemd te worden aan het gebruik en locatie van de vloerbedekking.  
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In het geval van een handmatige reiniging adviseren wij U op basis van de toestand van de vloeren neutraal of alkalisch 

reinigingsmiddel te gebruiken in combinatie met een mop systeem. 

Hieronder een aantal mogelijke reinigingsmiddelen. Bij het toepassen van een specifiek         

reinigingsmiddel graag de richtlijnen van de fabrikant opvolgen.  

ECOLAB: Brial Clean S 

(neutraal) 

SEALED AIR: Asset 

(neutraal) 

ANIOS: Deterg anios 

(neutraal) 

ECOLAB: Brial Clean S 

(neutraal) 

ROCHEX: Polystar Roctonic 

(alkalisch) 

BUZIL: HC 43 

(alkalisch) 

Dr. SCHUTZ: PU Reiniger 

(alkalisch) 
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Het verwijderen van vlekken tijdens werkzaamheden       

Tips voor ingebruikname       

Gebruik geen materialen waarbij u het risico loopt de oppervlaktebehandeling van de vinyl                

vloerbedekking te beschadigen. ( grove pads, schuurmiddelen etc.).  Gebruik geen rubberen doppen 

(voor stoelpoten of andere meubilair); gebruik  hiervoor doppen van PVC of polyethyleen. 

Verwijderen van verfvlekken 

 Gebruik geen schuurmiddel (staalwol, schuurspons etc.). 

 Gebruik het oplosmiddel voor de verf als dat bekend is. Als dat middel niet bekend is start dan met een 

licht oplosmiddel zoals White Spirit voordat u een sterkere oplosmiddel gebruikt zoals de Taraclean Spray. Als 

blijkt dat de vlek moeilijk te verwijderen is blijf het dan niet proberen. 

 Maak de vloer schoon met een doek en spoel de vloer af met veel water na het toepassen van het              

oplosmiddel. 

Verwijderen van verfdruppels 

 Voor het verwijderen van een verfdruppel op de sportvloer kan een koude spray (freeze spray) worden     

gebruikt. 

Verwijderen van lijmresten 

 Dispersielijm (< 1 maand) breng een water gedragen oplossing aan met een reinigingsmiddel, laat het    

inwerken. Daarna de vloer mechanisch schoonmaken en de vloer goed afspoelen met water. 

 Dispersielijm (>1maand) Gebruik terpentine. Maak de vloer grondig schoon en spoel de vloer af met veel 

water na gebruik van de terpentine. 

 Bij andere lijmvlekken graag contact opnemen met een van onze adviseurs 

Tips voor het verwijderen van vlekken       

Roest vlekken 

 Gebruik een anti-roest product. Spoel de vloer daarna goed af met water. 

Voedselresten / balpen / smeer vlekken 

 Gebruik een oplosmiddel zoals terpentine. Wrijf de vlek weg met onverdund oplosmiddel en spoel de vloer 

daarna af met water. 

Schoen strepen 

 Gebruik een alkalisch reinigingsmiddel voor het verwijderen van schoenstrepen. 

Kauwgum  

 Gebruik een koude spray (freeze spray) en verwijder daarna de kauwgum met een spatel. 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


