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Functionaliteit en design 
komen samen 
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Toepassing:
DRT ESD/ATEX Floor is verkrijgbaar als coa-
ting of gietvloer. Door de vele mogelijkhe-
den kan het systeem naadloos doorlopen 
naar andere vloerdelen met gietvloer pro-
ducten van EPI Group en DRT. Kies bijvoor-
beeld voor een functionele decoratieve 
afwerking of met een kleur passend bij de 
huisstijl of bestaande vloer. Hiermee creëert 
u eenheid in het gehele gebouw, van kan-
toor tot laboratoria! Dit vloersysteem heeft 
hierdoor een groot aantal toepassingsge-
bieden, namelijk:

In samenwerking met Nederlandse vloerenfabrikant EPI Group 
hebben wij de DRT ESD/ATEX Floor ontwikkeld, dé nieuwste 
innovatie tussen de ESD en Atex vloeren. Door de juiste 
combinatie van kwaliteitsproducten hebben we bestendigheid, 
functionaliteit, en design kunnen combineren. Dit vloersysteem 
voorkomt namelijk elektrostatische spanningsopbouw en 
ongecontroleerde elektrostatische ontladingen die schade 
kunnen veroorzaken aan componenten én is verkrijgbaar in 
vrijwel alle decoratieve afwerkingen en RAL kleuren. 
De DRT ESD/ATEX Floor voldoet ruimschoots aan alle huidige 
ESD-normen.

DRT ESD/ATEX Floor  
Functionaliteit en design 
komen samen

• Productie, controle en assemblage 
 elektronica, inpakafdelingen
• Computertechniek
• AGV vloeren
• Datacentra
• Testlaboratoria
• Operatiezalen
• ESD zones, ook in logistieke centra

Voor ESD zones die zwaar belast worden 
zoals laaddocks hebben wij een extreem 
sterke variant ontwikkeld, de DRT ESD 
Solid+. Dit systeem is erg geschikt voor 
bijvoorbeeld zwaar transport.

Een bestaande vloer vervangen voor een 
ESD vloer? Ook dat is mogelijk. DRT is spe-
cialist in vloerrenovatie en kan bestaande 
ESD vloeren vernieuwen én een bestaande 
gietvloer omvormen naar een nieuwe functi-
onele levensloopbestendige ESD vloer. 

Functionaliteit
Zelfs geringe elektrostatische ontladingen 
die niet waarneembaar zijn voor de mens 
kunnen schade, of erger, latente schade ver-
oorzaken. DRT ESD/ATEX Floors functione-
ren door een chemische geleiding. Hierdoor 
heeft een wisselende laagdikte tijdens de 
verwerking van DRT ESD/ATEX Floor geen 
invloed op de doorgangsweerstand. Dit 
resulteert in de zekerheid van een constante 
kwaliteit van de vloer.

De relevante ESD-norm NEN-EN-IEC 61340-
4-5 laat een maximale spanning van 100 V 
toe (Walking Test). DRT ESD/Atex Floors 
voorkomen deze spanningsopbouw, vol-
doen ruimschoots aan de geldende normen 
en bereiken waardes van slechts 5V tot 20V. 
Benieuwd of uw huidige vloer nog voldoet 
aan alle geldende normen? Wij laten uw 
vloer graag testen door een onafhankelijk 
adviesbureau. 

Ambacht door kennis en kunde, en daar zijn we trots op


