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ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN LITE-FLOOR XTRA-GRIP 
 

LITE-FLOOR is een gelaagde beglazing specifiek ontworpen als vloer voor 

personenverkeer en is vervaardigd uit PLANICLEAR-glas verbonden door 
minimaal 2 PVB-folies 

De berekeningsreglementering en de minimale samenstellingen worden 
gedefinieerd in de TV 242. 

De Xtra-grip toplaag, een anti-sliplaag wordt aan de basisfunctie van LITE-

FLOOR toegevoegd om de natuurlijke gladheid van glas te verminderen. 
 

Plaatsingsvoorschriften 
 

De plaatsing moet gebeuren volgens de definiëring in de LITE-FLOOR 
“technische informatie” brochure, die conform de TV 242 werd opgesteld. 

 
Bescherming van de vloer tijdens werken  

 
Een tijdelijke punctuele last, zoals een stelling, is toegelaten. Door middel van 

een verdeel-plaat van 25 x 25 cm wordt de tijdelijke punctuele last verdeeld 
over het glas. Vilt of EPDM wordt tussen de rigide verdeelplaat en het glas 

aangebracht om krassen te vermijden. Bescherm het glas tegen vallende 
objecten. 

 

Voorzorgsmaatregelen  
 

Contact van de pvb-folie met vocht is te vermijden.  
Een drainage van de structuur wordt aanbevolen.  

Contact tussen de pvb-folies en silicone of andere kit moet vermeden worden. 
Een beschadiging van het bovenste glasblad moet aanleiding zijn tot het 

onmiddellijk vervangen van deze glasplaat. Indien een gevaar bestaat voor 
ongevallen moet deze glasoppervlakte tijdelijk beveiligd worden tot de 

vervanging. 
Het fenomeen “statische elektriciteit” kan voorkomen. De luchtvochtigheid 

verhogen kan een oplossing bieden.  
 

Onderhoud  
 

Een jaarlijkse controle en/of onderhoud van de glazen vloer door de eigenaar is 

aanbevolen. 
Zowel het glas als de Xtra-grip emaillering is eenvoudig te reinigen met 

producten geschikt voor glasreiniging. Zuren of schuurmiddelen kunnen het 
oppervlak beschadigen.  

http://www.glassolutions.be/
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Om de Xtra-grip laag te reinigen is het aanbevolen te werken met een borstel. 

Doeken of dweilen beschadigen door de ruwe Xtra-grip laag. Het gebruik van 

een hoge drukreiniger is toegelaten 

http://www.glassolutions.be/

