
Voor Betonlook, Beton Cire en PU 
Gietvloeren gebruiken wij het verzamelwoord Coating Producten.

Coating producten zijn voorzien van meerdere laklagen ter 
bescherming tegen de aanslag van bijvoorbeeld vuil, kalk of zeep. 
Deze laklagen zijn van hoge kwaliteit, hygiënisch en nemen 
genoegen met gering en eenvoudig onderhoud. Om Coating 
Producten langdurig een mooie uitstraling te laten behouden 
adviseren wij het volgende onderhoud. 

In het algemeen: 

Onze lakproducten voldoen aan de wetgeving op het gebied van 
emissie van schadelijke stoffen. Na het aanbrengen van de lagen 
bereikt de laklaag na 10 tot 14 dagen zijn eindsterkte. Gedurende 
deze periode het oppervlak ontzien, dit niet met water belasten, 
geen kleden plaatsen en meubels voorzichtig (ver)plaatsen. Een 
douche mag 7 dagen niet gebruikt worden. 

Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden: 

Douche: 
-Na het douchen de wand met schoon water afspoelen en droog 
vegen.  
Keuken: 
-Oppervlakten met schoon water en een zachte microvezeldoek 
afnemen.  
Vloeren: 
-Stofzuigen of stofwissen. 

Laat vocht of verontreinigingen nooit gedurende een lange tĳd 
inwerken op een Coating Product. Dit kan op de langere duur 
vlekken en slĳtage veroorzaken.  
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Wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden: 

Een scheutje van onze speciale Cleaner toevoegen aan lauwwarm 
water en oppervlakten lichtvochtig afnemen. 

Het opnieuw aanbrengen van een laklaag behoort tot het periodieke 
onderhoud. Hierover kunt u zich altijd vrijblijvend door ons laten 
adviseren.

Enkele tips: 

- Gebruik geen schurende of agressieve, zure, bijtende producten of 
oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld Antikal, bleekmiddel, groene zeep, 
aceton e.d.. Deze kunnen de laklaag aantasten. 
-Plaats een goede deurmat om vuil en zand op te vangen. Dit 
vereenvoudigt het onderhoud van uw vloer en geeft een langere 
levensduur van de laklaag. 

-Vermijd het contact met weekmakers, kleurstoffen, alcohol e.d.. 
Deze kunnen een verkleuring veroorzaken of de laklaag aantasten. 
-Mocht er bij veel belopen vlakken van uw vloer een doffe plek 
ontstaan dan geeft dit aan dat de laklaag is versleten. Het wordt dan 
tijd om het oppervlak opnieuw van één of meerdere laklagen te 
voorzien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

- Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze 
te zijn voorzien van speciale zachte wielen voor harde 
vloerbedekking. Voor inlichtingen hieromtrent kunt u contact met ons 
opnemen. Geadviseerd wordt rubber en houten voorwerpen (zoals 
tafel- en stoelpoten) af te schermen met Scratch no More 
www.scratchnomore.nl. Ook kunt u hier terecht voor solide noppen 
waardoor krasvorming aanzienlijk beperkt wordt.

Kitten en afmonteren:

Altijd zijden waar betonstuc eindigt voorzien van een kitnaad.

In doucheruimtes altijd de naden / hoeken kitten. Door de 
thermische werking in een douche kan de ondergrond gaan 
bewegen en kunnen er scheurtjes ontstaan in de hoeken en naden.  
Zowel de horizontale als verticale hoeken dienen ingesneden en 
gekit te worden. 

Achter kranen, bedieningen, sunshowers, enz. waar de betonstuc 
onderbroken is, dient altijd de overgang gekit te worden. Zo kan er 
geen vocht achter de betonstuc komen.



Nissen en horizontale vlakken moeten altijd afgewerkt worden met 
een waterbestendig materiaal, zoals hardsteen, metaal, kunstof, 
tegels, enz. dat vervolgens rondom afgewerkt wordt met een 
kitnaad.


