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PROJECTOMSCHRIJVING
Sinds 2001 maakt AFAS Live (voorheen Heineken Music Hall) haar credo 
‘Live will never be the same!‘ meer dan waar. De locatie biedt jaarlijks 
aan ruim 600.000 bezoekers een compleet en onvergetelijk avondje uit. 
Het is een locatie in Nederland die speciaal is ontworpen voor versterkte 
(pop)muziek. Geluid klinkt volgens de kenners nergens zo goed als in de 
Black Box (grote zaal) van AFAS Live. Het is de enige locatie in Nederland 
die meerdere malen genomineerd is voor de felbegeerde Pollstar Award 
als beste internationale concertlocatie. 

PROJECTVOORWAARDEN
Na vele jaren intensief gebruik waren de vloeren van de transportgangen 
onder de zalen en de spoelkeukens aan vervanging toe. Door de vele 
heftrucks, palletwagens die dagelijks worden ingezet waren er op veel 
plaatsen slijtplekken te zien. Dit intensieve gebruik vereist een dusdanig 
sterk systeem dat geschikt is voor zware belasting maar ook weer vele 
jaren meegaat. 

SIKA OPLOSSING
Vanuit Sika werd gekozen voor het Sikafloor® DecoDur EM-21 Compact 
systeem. Deze gevlinderde vloerafwerking heeft een hoge mechanische 
belastbaarheid en is hiermee zeer geschikt voor ruimtes die intensief 
worden gebruikt in bijvoorbeeld opslag- als productieruimtes. Daarnaast 
is het systeem volledig naadloos en dus eenvoudig schoon te houden, 
iets wat met name in de spoelkeuken een van de vereisten was. Met de 
transparante en matte afwerklaag Sikafloor®304 W blijft het gekleurde 
kwartszand zichtbaar voor een decoratief effect.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: AFAS Live
Applicateur: Kiro Groep B.V. i.s.m. Indri Vloersystemen B.V.
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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Postbus 420
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744
Fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


