
 

Technische specificaties en eigenschappen systeem SB1973 
 

Korte beschrijving 

System Floor Technics (SFT) systeem SB1973 is een traditionele 
verhoogde (computer-)vloer opgebouwd uit in hoogte verstelbare 
vloervijzels waarop vloerpanelen geplaatst worden. De vloervijzel 
van systeem SB1973 kan in M16 en M20 formaat uitgevoerd 
worden, afhankelijk van bouwhoogte en toepassing. 
 
Toepassing vindt plaats in kantoren en technische ruimten waar 
geen obstakels zijn en waar geen extreme verdeelde belasting op 
de vloer komt (maximaal 15 kN/m²). Wanneer leidingen en/of 
kabels te allen tijde bereikbaar en vloerpanelen eenvoudig te 
vervangen dienen te zijn is systeem SB1973 een goede keus. 
 
Bij iedere opgeleverde systeemvloer levert SFT een gratis (tapijt-) 
tegelheffer mee zodat de flexibiliteit van de verhoogde vloer 
optimaal gebruikt kan worden zonder de (afwerking van) 
vloerpanelen te beschadigen.  

Vloer uitgevoerd in SB1973 M20: 

Specificaties: 

Standaard vijzelmogelijkheden: M16 M20 

Opleg vloerpaneel op raster: Minimaal iedere hoek Minimaal iedere hoek 

Bouwhoogte incl. 40 mm paneel (BH): 65-440 mm 110-660 mm (hoger op aanvraag) 

Verdeelde belastbaarheid*: 15 kN/m² 15 kN/m² 
Materiaal vijzel: Elektrolytisch verzinkt staal, geel 

gebichromatiseerd 
Elektrolytisch verzinkt staal, geel 

gebichromatiseerd 

Afmeting vijzel: Onderste deel: M16, massief 
Bovenste deel: Ø 20 x 1,85 mm 

Onderste deel: Ø 24  x 2 mm 
Bovenste deel: M20, massief 

Stelbereik vijzel: Afhankelijk van bouwhoogte en systeem 
Plaatsing vijzel op  
bouwkundige ondervloer: 

In blijvend elastische polyurethaan-lijmkit. Bouwkundige ondervloer dient hiervoor 
te voldoen aan vlakheidsklasse 1 volgens NEN 2747 (afgevlinderd beton, 

zandcement onder rei afgewerkt) . 

Materiaal kopplaat: Elektrolytisch verzinkt staal, geel gebichromatiseerd Ø 90 mm 

Materiaal stringer licht: Elektrolytisch verzinkt geel gebichromatiseerd stalen U-profiel,  
535 x 20 x 20 x 20 x 0,9 mm 

Materiaal stringer zwaar: Elektrolytisch verzinkt geel gebichromatiseerd stalen koker profiel, 
535 x 25 x 25 x 1,5 mm 

Elektrische geleidbaarheid (Ω): Vijzels kunnen per stuk (afhankelijk van gebruik van stringers) opgenomen worden 
in aardpotentieel van de installatie 

Materiaal regulier vrijstaand frame: Elektrolytisch verzinkt stalen kokerprofiel 60x40x2 mm 

Materiaal geïsoleerd vrijstaand frame: Elektrolytisch verzinkt stalen kokerprofiel 80x30x3 mm voorzien van 3 kV isolatie 

*Afhankelijk van bouwhoogte 

 Vloervijzels 
- Het onderste deel van de vloervijzel wordt middels een 

polyurethaan-lijmkit aan de bouwkundige ondervloer verlijmd. De 
lijm is blijvend elastisch zodat lichte trillingen etc. geabsorbeerd 
worden zonder dat de verbinding tussen stut en ondervloer in 
gevaar komt. Deze lijmkit heeft een goede adhesie (hechting) op 
vele materialen zoals glas, aluminium, staal, hout, polyester, PVC, 
keramiek, steen, beton, zandcement enzovoorts.. 

- In enkele gevallen wordt ervoor gekozen de vloervijzels (ook) 
middels een spijkerplug te fixeren aan de ondervloer. 

- Vanaf bouwhoogte (BH) 440 worden (verschroefde) stringers 
aanbevolen om enige laterale stabiliteit aan te brengen. 

Wijzigingen voorbehouden 



 

(Egalisatie-)frames t.b.v. equipment 
Wanneer gebruik gemaakt dient te worden van frames t.b.v. 
equipment is het mogelijk deze vrijstaand op te nemen, liefst wordt 
dan echter uitgeweken naar het flexibeler verhoogde vloer van SFT, 
systeem BW792. 
 
Frames worden toegepast voor de opstelling van equipment zoals: 
- Patchkasten 
- Schakelinstallaties 
- UPS kasten (noodstroomvoorziening) 
- Airconditioning 
- Overig equipment 

 
 

 Opties 
SFT systeemvloer SB1973 kan van verschillende opties en accessoires 
voorzien worden. De volgende zaken worden veelvuldig toegepast bij 
SB1973 verhoogde vloeren: 
 
- Trappen, leuningen en bijbehorende afschotting 
- Afschotting (t.b.v. afscherming van de open zijkant van de 

verhoogde vloer) 
- Hellingbaan (t.b.v. transport van rollend materieel) 
- Diverse ventilatiepanelen verkrijgbaar met een luchtdoorlatend 

vermogen van 6, 12, 16, 25, 35, 44, 60, 70 of 80 %. Afhankelijk van 
de uitvoering vervaardigd uit spaanplaat, staal of aluminium. 

- Geïntegreerde vloercontactdozen t.b.v. energievoorziening en/of 
netwerkbekabeling 

- Coaten van de bouwkundige ondervloer (als stofbinder) 
- Aardingsklemmen t.b.v. het opnemen van de vijzels in het 

aardpotentieel van de installatie 
- Reservevelden (frames dichtgelegd met vloerpanelen, t.b.v. 

toekomstige uitbreidingen van equipment). 

Voorbeelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wijzigingen voorbehouden 
 


