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LITE-FLOOR  een uitgebreid assortiment 
vloertegels en traptreden in glas.

Omschrijving
LITE-FLOOR is een gelaagde 
veiligheidsbeglazing, bestaande 
uit twee of meerdere glasbladen, 
aan elkaar gehecht door minimaal 
2 PVB-folies (polyvinylbutyral), 
bestemd voor vloertegels en 
traptreden. 
De glasranden zijn machinaal 
geslepen, mat of glanzend. 
Door het wijzigen van het aantal  
en de dikte van de componenten 
bekomt men een gelaagde veilig-
heidsbeglazing die aan de meest 
voorkomende belastingen beant-
woordt.
Glazen vloeren en treden zijn be-
stemd voor personenverkeer. Om 
de veiligheid en de duurzaamheid 
hiervan te kunnen verzekeren, 
dienen de aanbevelingen 
gerespecteerd te worden. 

Voordelen

Basisproducten

LITE-FLOOR kan worden samen-
gesteld uit de volgende 
glassoorten:

• gewoon helder glas, PLANILUX
• extra blank glas, DIAMANT
• gehard glas, SECURIT
• half gehard, PLANIDUR
• in de massa gekleurd, PARSOL
• gezuurd, SATINOVO
• gezandstraald
• voorzien van zeefdruk, SERALIT
• figuurglas, DECORGLASS of
MASTERGLASS (de figuurzijde 
wordt uitsluitend bovenaan voor-
zien)

Transparantie
LITE-FLOOR biedt de mogelijkheid 
een transparante vloer te creëren 
die licht doorlaat tot lager gelegen 
etages. 

Stabiliteit na breuk
Bij breuk blijft LITE-FLOOR op zijn 
plaats en behoudt zo voldoende 
veiligheid in afwachting van ver-
vanging. 

Bescherming tegen persoonlijk 
letsel
LITE-FLOOR  is gelaagd veilig-
heidsglas; bij breuk blijven de 
glasscherven aan de folie kleven.

Tussenliggende folies
Beschikbare folietypes:
• transparant (standaard)
• gekleurde en opale folies, 
STADIP COLOR
• digitaal geprinte folie, IMAGE of
 VIEWGLASS

Samenstellingen
Code Samen-

stelling
dikte
mm

LITE-FLOOR 1728 88.2 17

LITE-FLOOR 2120 1010.2 21

LITE-FLOOR 2522 1212.2 25

LITE-FLOOR 3125 1515.2 31

LITE-FLOOR 4029 1919.2 40

LITE-FLOOR 2638 888.4 26

LITE-FLOOR 3230 101010.4 32

LITE-FLOOR 3832 121212.4 38

LITE-FLOOR 4735 151515.4 47

LITE-FLOOR 5939 191919.4 591
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Dimensionering
LITE-FLOOR glasdallen worden standaard in een twee- of 
drievoudige gelaagde samenstelling uitgevoerd en geplaatst op een 
4-zijdige randopleg. Bij de 2- en 3-zijdige randondersteuning wordt de 
drievoudige gelaagde samenstelling aanbevolen. In onze brochure 
LITE-FLOOR “technische informatie” vindt u de richtlijnen voor het be-
rekenen en plaatsen, en tabellen m.b.t. de dimensionering van glazen 
vloertegels en traptreden voor interieurtoepassingen conform de 
TV 242. 
Punctuele ondersteuning of bevestigingen met bouten zijn realiseer-
baar. Hiervoor zijn specifieke berekeningen noodzakelijk tijdens de 
projectrealisatie, om tot een veilige en correcte uitvoering te komen.

LITE-FLOOR GRIP

LITE-FLOOR GRIP is een gamma 
lichtdoorlatende anti-slip 
vloerbeglazingen voor binnen en 
buiten, die dankzij een verhoogde 
slipweerstand een extra veiligheid 
creëert. De behandelde opper-
vlakte is egaal en opaal van uit-
zicht. Het oppervlak behoudt zijn 
glaskwaliteiten: hard, slijtvast en 
duurzaam. 
Deze behandeling kan op alle 
LITE-FLOOR samenstellingen 
aangebracht worden.
Getest volgens de normen:

Incus-S Aluminium-S Lunaris-S

Een tijdloze satijnglanzende anti-slip vloerbeglazing voorzien van een 
discreet reliëfmotief. 
Deze motieven zijn beschikbaar op 10 mm glas en hardbaar.

LITE-FLOOR GRIP-S

Norm Test resultaat
DIN 51-130 R10

NBN EN 1341 (nat vlak) 50

Norm Test resultaat
DIN 51-130 R11

Gamma
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CLIMAPLUS LITE-FLOOR
Voor specifieke doeleinden en 
buitentoepassingen kan een gla-
zen vloer voorzien worden van een 
thermisch isolerende eigenschap. 
Een tweede gelaagde ruit met 
afstandshouder wordt verlijmd aan 
LITE-FLOOR.
Voor een combinatie met brand-
werende eigenschappen, wordt 
als tweede ruit een brandwerende 
beglazing verlijmd aan de 
LITE-FLOOR conform de geldende 
normen.
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LITE-FLOOR XTRA GRIP
Toepassing
LITE-FLOOR XTRA GRIP is een 
hoog performante anti-slip vloer-
beglazing voor publieke ruimten, 
zowel interieur als exterieur, die 
dankzij een hoge slipweerstand 
een extra veiligheid creëert voor 
het personenverkeer. 

Duurzaamheid
De unieke combinatie van duurzame emails, gecom-
bineerd met het hoogperformante anti-slip product, 
garandeert zowel een hoge functionaliteit als het 
esthetische aspect gedurende de levensduur van het 
product. Dit product is vrij van zware metalen.

Certificatie
• Verwering: 
De emails zijn getest volgens de 
normen EN1096-2, EN1279-2 en 
SAEJ1885.
• Veiligheid: 
De anti-slipcoëfficiënt (of grip co-
efficiënt) is getest volgens EU(EN 
1341), DIN 51-130 

Standaard motieven:

Kleur & Design
De standaardkleur is opaal, lichtdoorlatend. 
Andere kleuren en motieven zijn mogelijk mits over-
leg en goedkeuring. 

Volvlak

Blokjes (4 mm)

Lijnen (10 mm)

Norm Test resultaat
DIN 51-130 R11

NBN EN 1341 (natte oppervlakte) 54

1: Steyr Oostenrijk, fotografie Trizeps
2: Abraham bijgebouwen,Abdij Notre-Dame Orval, ontwerp: Sien 2011, fotografie: Steven Massart
3: Terras privéwoning Schaarbeek, fotografie: Steven Massart
4: Aatrial House Opole Polen, fotografie: Reklamowa Bilbo
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