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GIAN® Antislip

In beton gegoten veiligheid

GIAN® Concrete Art

In beton gegoten schoonheid

partner voor betonstructuren

Voor meer informatie: info@companero.nl / www.companero.nl
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ANTI-SLIP TESTED



Voordelen GIAN®  
structuurmatten
• Antislip
•  Uitstekende  

testrapporten  
Kiwa & TÜV

• Ruime keus
• Lange levensduur
•  Royale breedte
•  Onbeperkte lengte
• Geen dikteverschillen
• Economisch
• Arbovriendelijk
•  Oplosmiddelenvrije 

& milieuvriendelijke lijm
• Eenvoudige handling
• Made in Holland
• Reach Compliant

Aquaplaning
Tijdens het lopen kan een speciale vorm van aquaplaning optreden. 
Automobilisten kennen dit verschijnsel. Als ze over een natte snelweg rijden, kan 
zich tussen het wegdek en de banden een dunne waterfilm vormen. Daardoor 
verliest de auto even contact met het asfalt en wordt korte tijd onbestuurbaar.
Iets dergelijks gebeurt wanneer iemand loopt op, bijvoorbeeld, een natte gladde 
ondergrond. De dunne waterfilm tussen de schoenzool en de vlakke ondergrond 
veroorzaakt een extreem lage wrijvingsweerstand, waardoor een grote kans op 
uitglijden ontstaat.

Aquaplaning op trappen, galerijen, balkons en andere loopvlakken kan effectief 
worden tegengegaan. De eerste stap in dit proces is ervoor te zorgen dat het 
water onder de schoenzool snel wegvloeit. Daarom ‘stempelen’ bijna alle GIAN® 
structuren kleine kanaaltjes in het beton, waarin de schoenzool het water weg kan 
persen.  De tweede stap in het proces om beton optimale antislipeigenschappen 
te geven, is de combinatie met een microreliëfstructuur. Bijvoorbeeld door het 
gebruik van een GIAN® structuurmat die een zandstraalstructuur stempelt in het 
beton. Door de zandstraalstructuur krijgt aquaplaning überhaupt geen kans om 
zich te ontwikkelen.

Advies:
Voor een optimale antislipveiligheid op betonnen loopvlakken adviseren wij 
structuren die afvoerkanaaltjes en een microreliëf-structuur combineren.

Fraaie structuren 
GIAN® structuurmatten zijn 2 of 3 meter breed en de lengte ervan 
is onbeperkt. Daardoor kunnen de betonelementen met antislip-
structuur nagenoeg zonder naden worden opgeleverd. 

Door de geavanceerde machinale vervaardiging kent de GIAN® 
structuurmat bovendien geen dikteverschillen.

Het assortiment GIAN® matten omvat momenteel
de volgende antislipstructuren:

  breedte
GIAN® 1 groot : ruit (35 x 14 mm)  2 3 m
GIAN® 2 : zandstraal  2 3 m
GIAN® 2 S : vierkant zandstraal (12 x 12 mm)  2 3 m
GIAN® 3 rib : heavy duty structuur (35 mm) 1,25 - - m
GIAN® 4 : steenslag  2 - m
GIAN® 5 plus : kleine/bol/lijn piramide  2 - m
GIAN® 6  : gedrukt geweven (9 x 2,5 mm)  2 3 m
GIAN® 7 : noppen zandstraal (29 mm)  2 - m
GIAN® 8 : rib zandstraal (20 mm)  2 - m
GIAN® 9 : achtkant zandstraal (12 x 12 mm)  2 - m
GIAN® 10 : gematteerd glad, interieurtoepassingen 2 3 m
GIAN® 600 D : terrazzo structuur  2 3 m
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Praktijk voorbeelden zonder structuur en afbeelding.

Betonplint en/of -wand verfraaien.
Door de GIAN® structuurmat toe te passen in de betonmal, eventueel in combinatie met de 
techniek van computergestuurd snijden, kunnen betonplinten en -wanden veel meer uitstraling 
krijgen. De GIAN® structuurmat gaat moeiteloos 150 betonstortingen mee. De combinatie van vele 
betonstortingen in dezelfde betonmallen met daarin de GIAN® structuurmat verwerkt, heeft als 
voordeel dat de meerprijs per m2 betonoppervlak bijna binnen elk budget past.

steenslag terrazzo zandstraalrib fijne lijn

gematteerd glimmend glad natuursteen hout
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Voorbeelden in beton, gemaakt met behulp van het computergestuurd 
snijden in de GIAN® structuurmat.
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Betonafdrukken van de GIAN® structuurmatten (selectie)

GIAN® 1 groot: 
ruit (35 x 14 mm)

GIAN® 7:
noppen zandstraal (29 mm)

GIAN® 8: 
rib zandstraal (20 mm)

GIAN® 3 rib: 
heavy duty (35 mm)

GIAN® 2 S:
vierkant zandstraal (12 x 12 mm)

GIAN® 9: achtkant zandstraal 
(12 x 12 mm)

GIAN® 4: 
steenslag

GIAN® 10:
gematteerd glad

GIAN® 600 D:
terrazzo
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Betonmonsters: bij de Nederlandse en Belgische prefab betonbedrijven zijn de GIAN® structuurmatten bekend.  
Zij helpen graag aan betonmonsters.

Postbus 43030
NL-3540 AA  Utrecht
Nederland

M +31 (0)6 - 24 70 09 96 
www.companero.nl / info@companero.nl

partner voor betonstructuren
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van betonafdrukken  
GIAN® 1-10 antislip.

In samenwerking met Kiwa en TÜV Rheinland heeft Compañero® wrijvingstesten laten uitvoeren op prefab betonelementen.

GIAN® 1 
groot

GIAN® 2 S GIAN® 3 rib GIAN® 4 GIAN® 7 GIAN® 8 GIAN® 600 D
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REACH ✔
compliant


