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Specialisten in betonrenovatie,
stralen, vloer- & wandcoating

VEILIG & HYGIËNISCH MET DE COATING
SYSTEMEN VAN SIJTSMA NOORD!
In de wereld van zwembaden en wellness spelen veiligheid en hygiëne een grote rol. De oppervlakteafwerking moet
dan ook aan strenge wet- en regelgeving voldoen om deze vereisten blijvend te kunnen garanderen. Sijtsma Noord
werkt uitsluitend met speciaal ontwikkelde coating systemen die aan alle eisen voldoet. Hierdoor kunnen wij een uitmuntende kwaliteit en hoogwaardige en duurzame afwerking waarborgen.
Sijtsma Noord werkt met verschillende soorten systemen. Wij kunnen een inschatting maken welk coating systeem
het beste bij uw situatie past. Dit is afhankelijk van de ondergrond, plaats van het zwembad en mate van gebruik. De
zwembad coating systemen zijn toepasbaar op vele oppervlakken en ondergronden in- en rondom uw bad.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Openbare binnen- en buitenzwembaden
• Particuliere binnen- en buitenzwembaden
• Bufferkelders en overloopgoten
• Sauna en wellness centra
• Therapeutische baden
• Douche- en kleedruimten
• Zwemaccommodaties bij campings,
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kampeer- of bungalowparken.
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Veilig zwemmen is van groot belang bij zowel openbare binnen- en buitenzwembaden, als bij sauna- en wellness
resorts, therapeutische baden, of zwemaccommodaties bij campings, kampeer- of bungalowparken.
Zwembaden dienen aan een bepaalde regelgeving te voldoen. Het gaat hierbij om de wet WHVBZ (Wet Hygiëne en
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden) en het besluit (Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en
Zwemgelegenheden) waarin maatregelen zijn vastgelegd rondom de slipweerstand en opbouw van bacteriën in en om
zwembaden, douche- en kleedruimtes. Sijtsma Noord werkt uitsluitend met gecertificeerde producten welke voldoen
aan de Europese normeringen. (Bijvoorbeeld de Europese antislip NEN-norm 13451 – 1:2011, getoetst en gecertificeerd door Ambla Support)

VEILIGHEID VOOROP
Vloeren van zwembaden moeten voldoende antislip zijn om letsel te voorkomen.
Sijtsma Noord gebruikt een coating systeem welke uitglijden en verwondingen voorkomt en geen afbreuk doet aan het loopcomfort. Waar concurrenten gebruik maken
van fijnkorrelige antislip structuren die een schuurpapier effect veroorzaken, maken
wij gebruik van een structuur coating waarin toppen en dalen worden gecreëerd die
het water effectief afvoeren. Het principe van het coating systeem wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij autobandenprofilering om grip te houden bij aquaplanning.
Dit zorgt voor een zeer goed en veilig antislip effect zonder een letselgevoelige
scherpe afwerking. Sijtsma Noord gebruikt uitsluitend systemen die voldoen
Europese antislip NEN-norm 13451 – 1:2011.
Naast de zwembadcoating voor baden, vloeren en wanden heeft Sijtsma Noord ook een coating systeem die meteen
hecht op RVS en niet onderhevig is aan chloor. Dit is belangrijk omdat de overheid heeft aangegeven af te willen van
het niet-resistente RVS op risicovolle plaatsen in zwembaden. Het toepassen van deze coating zorgt ervoor dat RVS
in het zwembad wellicht niet verwijderd hoeft te worden.

HYGIËNE VERHOGEND & DUURZAAM
Hoge temperaturen in combinatie met vervuiling vormen een bron van bacteriën met
mogelijk legionella als gevolg. Op bijvoorbeeld ruwe en/of onregelmatige betonnen
ondergronden en voegen van tegels blijft vervuiling van ondermeer huidvetten en bacteriën achter. Door de ondegrond te behandelen met het zwembad coating systeem
ontstaat er een zeer gladde afwerking met een hoge oppervlaktedichtheid. Hierdoor is
het aanhechten van vuil bijna onmogelijk. Tevens werkt dit systeem kosten- en tijdbesparend doordat de ondergrond minder vaak gereinigd hoeft te worden.
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VOORDELEN COATING SYSTEMEN
• Extreem duurzaam
• Naadloos en gesloten oppervlakte
• Vloeistofdicht
• Uitstekend kleurbehoud
• Hygiënisch
• Bestand tegen zout, chloor en chemicaliën
• Stoot- en slijtvast
• Weerbestendig
• Antislip

Alle vakmanschap is onder één dak te vinden
Sijtsma Noord levert vakkundig werk en heeft veiligheid, betrouwbaarheid en levering binnen de afgesproken
tijd hoog in het vaandel staan. Wij bieden een totaalpakket aan van inspectie tot advisering, budgettering en
uitvoering tot en met de nazorg. Sijtsma Noord is continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en houdt
rekening met de HACCP richtlijnen die eventueel binnen uw bedrijf gelden. Wij passen bij onze werkzaamheden
dan ook de nieuwste methoden, technieken en vakkennis toe.

www.sijtsma-noord.nl
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