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ESD & ATEX 

Vloer- & wandsystemen
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EPI Industrial Flooring is gespecialiseerd in vloer- en wandoplossingen voor industriële toepassingen, ESD 
en ATEX vloeren, parkeerdekken en renovatieprojecten en maakt deel uit van de EPI Groep te Houten. EPI 
Industrial Flooring onderscheidt zich door innovatieve vloersystemen te ontwikkelen die voldoen aan de hoge 
eisen van haar afnemers en die ontwikkeld en geproduceerd worden conform de meest moderne technieken. 
De vloersystemen voldoen aan de meest recente branchespecifieke normen en door de professionele 
begeleiding en advisering worden de verwachtingen van de klant vaak overtroffen.
 

EPI ESD vloer- en wandsystemen voorkomen elektrostatische 
spanningsopbouw

EPI ESD vloer- en wandsystemen voorkomen elektrostatische spanningsopbouw en dientengevolge 
ongecontroleerde elektrostatische ontladingen die schade en/of latente schade kunnen veroorzaken 
aan componenten. Zelfs geringe elektrostatische ontladingen, die niet waarneembaar zijn voor de mens, 
kunnen deze schade veroorzaken. De hiervoor relevante norm, NEN-EN-IEC 61340-4-5 laat een maximale 
spanning van 100 V toe (Walking Test). EPI ESD vloersystemen voorkomen deze spanningsopbouw, voldoen 
ruimschoots aan de geldende norm en bereiken waardes van slechts 5 V tot 20 V.

Met een selectie van een aantal ESD systemen uit onderstaande series voorzien wij in de meeste behoeftes. 
Voor specifieke projecten helpen wij u graag verder met maatwerk.

Toepassingsvoorbeelden

•  ESD zones
•  Cleanrooms
•  Productie, controle en assemblage  
 elektronica
•  Computertechniek
•  AGV vloeren (Automatisch Geleide  
 Voertuigen)
• Datacentra
• Testlaboratoria
• Operatiezalen
• Inpakafdelingen (folie)

Eigenschappen & Productvoordelen 

•  Homogeen glanzend of mat oppervlak 
•  Vloeren die niet statisch geladen zijn vervuilen minder
•  Naadloos en goed te reinigen
•  Repareerbaar (reparatiesets zijn leverbaar)
•  Verhoogde chemicaliënbestendigheid
•  Zeer slag-, stoot- en slijtvast
• Vloeistofdicht
•  Zelfnivellerend
•  Uitgebreide standaard en tevens lichte RAL en NCS 
 kleuren, ook RAL 9016, RAL 9001 en RAL 9010 (zonder  
 koolstofvezels!) zijn leverbaar, speciale kleuren op 
 verzoek

Wie zijn wij & wat doen wij? Onze ESD & ATEX systemen

EPI ESD 300 series 

•  Robuuste economische ESD systemen met een laagdikte tot 1 mm

•  Damp open systeem variant beschikbaar

Build up voorbeeld: EPI ESD EP 2200 betonlook mat

EPI ESD 500 series 

•  Decoratieve ESD systemen met een laagdikte tot 3 mm

•  Flexibel, taai elastisch en UV stabiel (geluiddempende variant beschikbaar)

•  Vele esthetische varianten beschikbaar

EPI ESD 700 series 

•  Speciale ESD en ATEX systemen met een laagdikte tot 6 mm

•  Verhoogde stroefheid en krasverhullend 

•  Vele esthetische varianten beschikbaar
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