
www.epigroup.nl

Kijk voor meer informatie over EPI Parkdeck systemen op www.epigroup.nl

EPI Group   |   Duikboot 1-7   |   3991 CK Houten   |   Nederland   |   +31 (0) 30 293 36 64   |   info@epigroup.nl

2
0

2
0

112
6

EPI Parkdeck systemen 

Vloer-, wand- en markeringsoplossingen voor 
parkeerdekken en -garages 



www.epigroup.nl

Kijk voor meer informatie over EPI Parkdeck systemen op www.epigroup.nl

EPI Group   |   Duikboot 1-7   |   3991 CK Houten   |   Nederland   |   +31 (0) 30 293 36 64   |   info@epigroup.nl

2
0

2
0

112
6

EPI Parkdeck systemen 

Vloer-, wand- en markeringsoplossingen voor 
parkeerdekken en -garages 



Van parkeerdak tot kelder, EPI heeft voor iedere verdieping een gepaste oplossingEPI Parkdeck systemen

Vloer-, wand- en markeringsoplossingen voor parkeergarages boven- en ondergronds, 
inpandig en in de openlucht

EPI Parkdeck systemen worden geproduceerd en gecontroleerd volgens de NEN-ISO 9001/ 14001 norm. De systemen zijn 
in overeenstemming met OS 8, 11 en 13 en de NEN 2443-2013 normen. De vochtongevoeligheid is bevestigd in een TNO 
rapport en EPI voldoet aan EG richtlijnen.

Veiligheid
In een parkeergarage hebben we te maken met veiligheid op verschillende niveaus, bezoekers moeten zich veilig voelen 
en hun voertuig veilig kunnen achter laten. Daarnaast lopen bezoekersstromen door elkaar. Er lopen voetgangers en er 
rijden auto’s langs elkaar heen. Als laatste moet het gebouw zelf constructief veilig zijn. Het juiste systeem kan bijdragen 
aan al deze aspecten van veiligheid. Zo bestaat er de mogelijkheid om met kleur, licht-reflecterende instrooi, vloer-, 
wandafwerkingen en belijning niet alleen het gevoel van veiligheid te optimaliseren, maar ook de daadwerkelijke veiligheid 
te verbeteren door verbeterde zichtbaarheid en duidelijke functies van vlakken aan te geven.  

EPI IS GESPECIALISEERD 
IN WAND- EN VLOERSYSTEMEN VOOR
PARKEERDEKKEN EN -GARAGES
De komende jaren neemt de persoonsmobiliteit toe waardoor er steeds meer ruimte 
nodig is om deze mobiliteit te kunnen stallen, hiervoor is extra parkeergelegenheid 
nodig. Gebouweigenaren en bedrijven die hierin voorzien zijn op zoek naar intelligent 
design, slimmere technologische oplossingen en maximum gebruik van de ruimte. 

Deze locaties zijn doorgaans dagelijks in gebruik en onderhevig aan continue belasting 
van auto- en vrachtverkeer dat verontreinigingen van olie, brandstoffen, zouten, en 
andere corrosieve materialen met zich meebrengen. Parkeerdekken die buiten zijn 
gesitueerd worden blootgesteld aan extreme elementen waaronder UV belasting, hitte, 
kou, sneeuw, regen en wind. Hierdoor zijn de elementen in het gebouw of constructie 
in beweging en dienen de afwerksystemen hierop berekend te zijn, dus het correcte 
systeem met de juiste eigenschappen op de juiste locatie. 

Veel van deze locaties hebben dringend een upgrade en/of herstel nodig. EPI Parkdeck 
systemen zijn speciaal ontwikkeld om te worden toegepast om bescherming te bieden 
tegen deze elementen. 
Projecten hebben veelal een korte doorlooptijd, om aan deze vraag te voldoen 
introduceert EPI Industrial & Traffic surfaces een gamma aan snelle, duurzame, kosten-
effectieve coatingoplossingen voor parkeergarages.

EPI Parkdeck systemen zijn duurzame vloer-en wandafwerkingen die bestand zijn tegen 
automotive vloeistoffen, atmosferische omstandigheden en mechanische belastingen. 
De systemen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de huidige Europese regelgeving.

EPI Parkdeck systemen verhogen de veiligheid, dragen bij aan verbeterde 
lichtopbrengst, zijn naadloos en vloeistofdicht en geven een langdurige bescherming 
aan het parkeergebouw of object. 

www.epigroup.nl

Eigenschappen en voordelen

 Bestand tegen mechanische belasting,
 biedt weerstand tegen slijtage en 
 impact

 Scheuroverbruggende eigenschappen 

 Bestand tegen intensief loopverkeer

 Biedt weerstand tegen intensief
 rijverkeer

 Biedt bescherming tegen automotive 
 vloeistoffen, dooizouten en andere
 chemicaliën

 Getextureerd en daardoor slip-resistent

 UV bestendig

 Bestand tegen weersinvloeden

 Biedt waterdichte oplossingen voor topdecks
 zodat onderliggende parkeerlagen beschermd 
 zijn tegen indringing van water/vocht. 

KG

Parkeerdak
EPI Parkdeck 500-WP

Trappen/loopbruggen
EPI Parkdeck 300-LT

Tussendek
EPI Parkdeck 300-HT/FX

Entreezones
EPI Parkdeck 300-HD

Parkeerkelder
EPI Parkdeck 100-DOS

Wandcoating
EPI Parkdeck 800

Hellingbaan
EPI Parkdeck 500-HD

Toepassing Systeem Eigenschappen Dikte Classificatie
SRT waarde nat

EN 13036-4

Parkeerdak EPI Parkdeck 500-WP
UV bestendig, dynamische 

scheuroverbrugging en waterdicht
3-4 mm OS 11 >50

Beneden/
tussendekvloer

EPI Parkdeck 300-HT / FX Slijtvast, rijbaan star en/of flexibel 1,5-3 mm OS 8/13 >50

Parkeerkelder EPI Parkdeck 100-DOS Damp-open, slijtvast en rijbaan star 2,5-3 mm OS 8 >40

Hellingbanen,
in- en uitritten

EPI Parkdeck 300-HD / 
500-HD

Slijtvast, rijbaan star en/of flexibel, 
waterdicht

1,5-3 mm OS 8/11 >65

Coating EPI Parkdeck 1000-Rapid Slijtvast, rijbaan star 1,5-3 mm OS 8 >40

Loopbruggen en
Trappen

EPI Parkdeck 300-LT Voetverkeer bestendig, rijbaan star 1,5-3 mm OS 8 >45

Markeringen en belijning EPI Parkdeck 950

Wand- en kolom coating EPI Parkdeck 800
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