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MicrAtec dilatatieprofielen zijn 3 mm smalle profielen die uitzetting én krimp opvangen 
in alle vloeren met harde afwerking. Het profiel voorkomt breuk en wilde scheuren.

De materialen van de afwerking en de ondergrond reageren anders op temperatuursverschillen en vocht. De materialen ze  en 
verschillend uit en hierdoor ontstaat spanning in de vloer, met breuk tot gevolg. MicrAtec voorkomt deze spanning in zowel de 
tegelvloer als de ondergrond. MicrAtec is verkrijgbaar voor voegen vanaf 3 mm breed. Daarmee is MicrAtec net zo breed als een 
standaard voeg en valt de voeg niet op in een vloer. Om het dilata  eprofi el af te stemmen op de afwerking van de vloer, kunt u kiezen 
uit een rvs of messing profi el en verschillende kleuren inlagen (grijs, beige en zwart). 

MicrAtec

Typische componenten
(1) Betonvloer
(2) Mortel of zandcementvloer
(3) Vloerafwerking
(4) Zaagsnede
(5) Metalen profi elbeen
(6) Rubber inlage

MicrAtec SE + SV
Microdilata  eprofi elen die onder druk worden geïnstalleerd 
in een zaagsnede of voeg tussen de vloerafwerking.
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Uitdrogingskrimp

Tegelvloeren zijn gevoelig voor beweging. 
Tijdens het aanbrengen is de tegel droog, 
terwijl de dekvloer vaak nog moet doordrogen. 
Dit creëert spanning. Voor een cementdekvloer 
(C12/15) van 20 m1 lengte is de totale krimp 
van een dekvloer al 10 mm. Na het in gebruik 
nemen van een gebouw droogt de dekvloer 
sneller in de verwarmde omgeving. De tegels 
blijven maatvast terwijl de dekvloer versneld 
verder krimpt. Zo ontstaan door spanning 
of temperatuurverschillen vooral in grotere 
vloervelden al snel barsten of scheuren.

Kit gee   geen steun

De gebruikelijke 6 mm kitvoegen geven 
geen zijwaartse steun aan tegelranden, 
zodat vaak breuk in de tegels naast de voeg 
ontstaat. Doordat MicrAtec onder druk wordt 
aangebracht in de vloer ondersteunt het 
profi el de tegelranden ook bij krimp van de 
vloer tegen het a  rokkelen van de randen. 

Temperatuurschommelingen

Etmaalverschillen, seizoens-invloeden en 
grote temperatuurverschillen tussen de 
stor  ase en de gebruiksfase zorgen voor 
temperatuurschommelingen.

Geen zaagsnede Kitvoeg Standaard tegelprofiel        Microdilatatie

Willekeurige scheuren worden 
veroorzaakt door krimp of 
temperatuurschommelingen.

In Nederland worden bewegings- 
voegen meestal alleen tussen tegels 
aangebracht. Deze velddilatatie 
of krimpvoeg voorkomt niet dat 
de onderliggende dekvloer gaat 
scheuren.

Een voegprofiel dat alleen tussen 
de tegels zit zal alleen de beweging  
van de tegels opvangen. Krimp of 
uitzetting wordt niet opgevangen 
en kan leiden tot losliggende 
vloeren of scheuren in tegels.

Met een microdilatatie bepaalt u 
zelf de zwakste plek, waardoor de 
dekvloer scheurt op de plaats waar 
u dat wilt.

Hoe ontstaan scheuren?
Hoe vaak ziet u een kapo  e tegelvloer met barsten, scheuren of losliggende tegels? Vraagt u zich nooit of hoe dat komt? Vloeren scheuren soms direct of 
soms pas jaren later. De schade wordt meestal veroorzaakt door optredende krachten zoals krimp en beweging door temperatuurverschillen.
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Kit geeft geen steun aan de tegelrand



Standaard voegbreedte

MicrAtec is het smalste profi el in de markt. 
Leverbaar vanaf 3 mm en is gelijk aan de 
standaard voegbreedte voor tegelvloeren. 
Kies de juiste kleur en het profi el is nagenoeg 
onzichtbaar in het vloerveld. Door de geringe 
breedte is het profi el geschikt voor extreem 
hoge verkeersbelas  ng (tot 600 kN).

Beweging naar binnen en buiten

Doordat het profi el onder druk in de voeg 
wordt gezet, beweegt MicrAtec als uniek 
dilata  eprofi el mee naar buiten om zo de 
randen te blijven ondersteunen. MicrAtec 
kan 33% beweging opvangen naar buiten en 
binnen.

Tegelrandondersteuning

Door de rvs of messing rand is de ondersteuning 
van de tegelrand op  maal.

Snelle installa  e

Voor MicrAtec wordt de vloer ingezaagd. Het 
profi el wordt op eenvoudige wijze in de voeg 
gedrukt.

Kenmerken van MicrAtec



Nieuwbouw

MicrAtec kan in alle vloeren met harde 
afwerkingen worden toegepast zoals: 
- keramische tegels
- marmer
- cementgebonden dekvloeren 
- monoli  sch afgewerkte betonvloeren
- anhydriet gebonden dekvloeren

Het profi el kan tot 600 kN belas  ng verdragen 
en is dus ook geschikt voor bedrijfsvloeren 
waar hoge belas  ngen optreden.

Renova  e

Vooral bij bouwmarkten en magazijnen wordt 
vaak wel een insnede gemaakt in de vloer, 
maar wordt een dilata  eprofi el niet belangrijk 
geacht. Niet alleen voorkomt MicrAtec schade 
aan de randen, het houdt de vloer ook schoon. 
Vuil kan zich immers niet verzamelen in de 
voeg.

MicrAtec is zeer geschikt voor het renoveren 
van oudere ondervloeren. In de bestaande 
openingen en voegen is dit profi el een ideale 
oplossing. Omdat het profi el in verschillende 
breedtes geleverd kan worden is het 
toepasbaar in elke voeg van 3-8 mm breed.
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Dilateren op maat
Microdilataties dienen op alle locaties te 
worden aangebracht waar scheurvorming kan 
optreden. 

Deze opzettelijk aangebrachte scheiding in 
de dekvloer voorkomt het ongecontroleerd 
scheuren van de afwerkvloer. De zaagsnede 
in de dekvloer vormt een bewuste zwakke 
plek waar de vloer door krimpverkorting kan 
scheuren in nette rechte lijnen. 

Vloervelden

Door middel van vloervelden bepaalt u 
zelf waar de krimpscheur mag komen. Dit 
voorkomt veel schade aan cementdekvloeren 
en aan de tegels.

Atec Profi le Systems kijkt samen met u naar 
de verwachte bewegingen en belas  ng in 
grote vloervelden. Met behulp van een uniek 
calcula  eprogramma adviseren wij de loca  es 
van de krimpvoegen. U kunt rekenen op een 
dilata  eadvies op maat.

6 m

6 m

3 m3 m

InternExtern



De MicrAtec profielen zijn te installeren bij iedere hoogte en 
diepte van de afwerkvloer. Als voorbeeld houden wij aan een
keramische tegelvloer op een 3 mm dik lijmbed op een 50 
mm dikke cementdekvloer. Markeer de vloer ten plaatse 
van de dilatatie locaties daags na het aanbrengen van de 
cementdekvloer.

Zaag met een slijpschijf of waterzaag (met een 1,8 mm dik 
zaagblad) de vloer recht in tot 2/3 van de dikte van de dekvloer. 
Een 1,8 mm zaagblad maakt een voegbreedte van circa 3 mm.

Plaats de 3 mm brede PVC afstandhouder in de dilatatie voordat 
de tegellijm wordt aangebracht. Deze afstandhouder dient als 
uitgangspunt voor het starten van een vloerveld.

Breng de lijm aan volgens de instructies en advies van de 
lijmfabrikant. Start bij de dilatatie. Leg de tegels strak tegen de 
afstandhouder aan. Gebruik hele tegels langs de dilatatie. Laat 
de lijm voldoende uitharden na het leggen van de tegels.

Verwijder de PVC afstandhouder vlak voor het voegen. 
Verwijder eventuele lijmresten. Vul de open voeglijn met een 
dunne vloeibare voegmortel tot 1/3 van de diepte. De mortel 
zal de onderkant van het profiel vastzetten. Druk met de hand 
het 4,25 mm brede profiel in de voeg totdat er weerstand 
ontstaat.

Gebruik nu een houten deel en een rubber hamer om het profiel 
verder in de voeg te tikken. Begin aan een kant van het profiel
en werk langzaam naar de andere kant. Hierdoor zal een 
eventueel overschot aan voegmortel ook richting de open kant 
van de voeg worden gedrukt. Voor gespecificeerde installatie- en 
verwerkingsinstructies kunt u contact met Atec opnemen.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Experts in dilata  eprofi elen

Atec Profi le Systems is één van ’s werelds 
vooraanstaande producenten van 
dilata  eprofi elen. Onze fabrieken zijn 
geves  gd in Engeland, Verenigde Staten 
en Hong Kong. Atecpro hee   daarmee de 
mogelijkheden om wereldwijd architecten 
en ingenieurs de beste oplossingen voor 
beweging, waterdichtheid en brandveiligheid 
aan te bieden. 

Compleet 

Atec hee   een compleet aanbod. De profi elen 
variëren van zeer smal voor tegelvloeren 
tot zware profi elen voor bruggen en 
betonconstruc  es. Voor speciale construc  es 
ontwerpen we profi elen op maat. 

Duidelijk

Bij Atec houden we van duidelijke en no-
nonsense advisering. We helpen u met de 
keuze voor het juiste profi el, maar Atec 
gaat verder in haar advisering. We fungeren 
als sparring-partner voor architecten en 
ingenieurs als het gaat om de techniek van 
dilateren. Samen met de ontwerpers kijken we 
naar bewegingen in construc  es en de loca  es 
van dilata  es. We kijken naar bewegingen en 
belas  ng in grote vloervelden en adviseren 
bij de loca  es van krimpvoegen. Daarnaast 
bieden we ondersteuning in de prak  jk.

Building Movement Solutions & Systems

tec Profile Systems

�  T : +31 (0)20 - 45 33 444  |  W : www.atecpro.nl


