
 

 

 
Veelzijdig in vloersystemen 

 

IN3 Deco Betonvloer infoblad 
 
“Betonachtige vloeren”, een trend op woongebied!  Back to Basic? 

Al enige tijd krijgt een natuurlijk materiaal, beton,  een bijzondere aandacht bij de consument.   

Deze aandacht richt zich met name op de afwerking van de vloeren in wooneenheden, waar men zich met een natuurlijke 

vloerafwerking wil onderscheiden van de traditionele vloerbedekkingen.  

Ook bij Indri komen veel vragen over deze vloeren. 

 

Waaruit  bestaat een IN3 Deco Betonvloer”? 

Deze vloeren worden veelal over een al reeds aanwezige cementen dekvloer aangebracht in een laagdikte van ca. 2 mm. 

Het materiaal dat wordt toegepast is een 2 componenten epoxy-kunsthars, maar dan met een industriekwaliteit, dus 

afgestemd op het gebruiksdoel van de vloer;  hard, puur en een naturel uitstraling.    

In het materiaal zijn een aantal specifieke stoffen toegevoegd die het taaier maken en de vloeibaarheid verbeteren. 

Door de toevoeging van pigmenten zijn een groot aantal kleuren beschikbaar. 

  

Het aanbrengen van een  IN3 Deco-Betonvloer. 

Alle ondergrond worden voorbehandeld met een primerlaag. 

Na droging wordt de kunsthars ter plekke aangemaakt en over de vloer gegoten, verdeeld en uitgespaand.  

Na voldoende droging wordt de vloer nog voorzien van een transparante topcoating. 

 
Het uiterlijk van een IN3 Deco-Betonvloer 

Vaak wordt ons gevraagd hoe de vloer er uit komt te zien. 

Het uiterlijk van de vloer benadert die van een gladde betonvloer. 

Echter, deze vloeren zijn nooit egaal van kleur en tint. 

Door de toegepaste pigmenten zullen kleurnuances in  overgangen en spaanslagen in de eindafwerking naar voren komen 

en zal het geheel regelmatig/onregelmatig vlekkerig overkomen. Dat is ook de bedoeling want elke vloer is dan ook anders 

van kleur en uitstraling. 

Het is een van de specifieke eigenschappen van het product en is ook in feite uw keuze voor dit type vloer. 

 

Het onderhoud van uw IN3 Deco Betonvloer 

Uw vloer wordt afgewerkt met een zeer slijtvaste toplaag waardoor deze dus goed te reinigen is met een niet-zeephoudend 

(alkalisch) schoonmaakmiddel.  

Gebruik nooit schuursponsjes, zuren of oplosmiddelen of andere bijtende stoffen, deze kunnen vlekken veroorzaken! 

De vloer kan regelmatig worden onderhouden met een geschikte vloerpolish of wax. 

Behandel uw vloer net als een gelakte parketvloer, dus met de nodige zorg. 

Vermijd het slepen van zware voorwerpen, deze kunnen grove krassen veroorzaken in uw vloer. 

Indien nodig is het verstandig de scherpe onderkanten van stoelenpoten te voorzien van een simpele, bij de bouwmarkten 

verkrijgbare, geschikte bescherming. 

 

 

Wij wensen u veel plezier toe met uw Deco-Betonvloer. 
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Veelzijdig in vloersystemen 

 

IN3 kunststofvloeren  
 

De kunststofvloer, de condities vóór, tijdens én na het aanbrengen. 

Kunststofvloeren kunnen alleen op een degelijke ondergrond én onder goede omstandigheden worden aangebracht. 

 

Welke vloer heeft u? 

De meest voorkomende vloeren zijn cement dekvloeren maar in de nieuwbouw worden ook regelmatig gietvloeren 

(anhydrietvloeren) aangebracht. 

Vooral deze anhydrietvloeren verdienen extra aandacht i.v.m. restvocht en een losse poederachtige toplaag.  Dit soort 

sterk zuigende vloeren moeten vrijwel altijd even worden geschuurd en voorzien van een extra primerlaag. 

 

Plinten en wandaansluitingen 

Het komt het regelmatig voor dat, o.a. bij toepassing vloerverwarming, er randstroken tegen de wanden zijn aangebracht. 

Deze kunnen wij niet strak tegen de wand afwerken en moeten met een elastische polyurethaankit (dus geen siliconenkit!) 

worden afgedicht. 

Wij adviseren u dan ook plinten aan te brengen,  en deze nadat de vloer is aangebracht, verder af te schilderen. 

Lichte besmettingen aan de onderzijde van de plint of wand zijn onvermijdelijk. 

Indien u geen plinten toepast kunnen wij geen garantie geven op een blijvend strakke aansluiting op wanden. 

 

Belangrijk is een schone, droge en vlakke ondergrond! 
Schoon  : dus geen specie of lijmresten e.d. 

Droog  : vochtpercentage in cementdekvloeren < 3,5 %  

    vochtpercentage in calciumsulfaat gebonden vloeren (anhydriet)< 0,5 %  

Vlak  : zonder schades en reparaties 

    

Nieuwbouw 
Uw dekvloer in de nieuwbouw is meestal in een vroeg stadium aangebracht en mag worden verwacht dat deze voldoende vlak en droog 

is. 

Toch komt het nog regelmatig voor dat door werkzaamheden de vloer weer plaatselijk met water wordt belast. Ook lekspecie kan de 

vloer extra vervuilen.   

Ook een per ongeluk omgevallen emmer water is funest voor het vochtgehalte.   

 

Renovatievloeren  
Veelal zijn dit vloeren waarop vloerbedekking of tegels hebben gelegen, en dus met de nodige zorg en aandacht moeten worden 

voorbehandeld. 

In veel gevallen zal schuren en egaliseren noodzakelijk zijn. 

Een inspectie van onze technische mensen zal dan ook wenselijk zijn.  

 

Wat kunt u zelf doen en wat doen wij voor u 
Dit kunt u zelf doen :  Zorg ervoor dat u de vloer schoon en droog houdt. 

:  Zorg voor voldoende ventilatie. 

:  Meldt op tijd de uitvoeringdatum aan op ons kantoor. 

   Als u ca. 3 weken van tevoren het werk aanmeldt voor uitvoering kunnen wij het werk inplannen. 

 

Dit doen wij  : Ca. 1 week vooraf de uitvoering wordt door ons het vochtpercentage gecontroleerd.  

  Wij zullen u dan informeren of het percentage akkoord is. 

  Mocht dat niet zo zijn zullen wij u ook melden dat de vloer nietaangebracht kan worden. 

 

Na het aanbrengen  : De uitvoeringstijd bedraagt meestal ca. 4 dagen en een extra dag om te drogen. 

Als u nog moet werken op de vloer, of tijdens de verhuizing, adviseren wij u deze     

met bv karton te beschermen tegen inloop van zand en andere gevaren van mechanische aard.   

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt altijd nog even met ons bellen.  
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