Veelzijdig in vloersystemen

IN3 Deco Siergrindvloeren infoblad
1. Waaruit bestaat uw nieuwe vloerbedekking?
Uw siergrindvloer bestaat uit miljoenen kwartskorrels, die aan elkaar worden verbonden met een
helder transparant bindmiddel: epoxy.
Door een chemische reactie van het bindmiddel worden de korrels aan elkaar verlijmd en
ontstaat een harde en slijtvaste laag.
De mortel kan op vrijwel elke vaste en schone ondergrond aangebracht worden.
De ondergrond wordt voorzien van een primerlaag zodat de siergrindvloer aan de ondergrond
hecht.
Zo ontstaat een hoogwaardig technisch produkt en een esthetisch mooie vloer waar u vele jaren
plezier van heeft.
Door het grote aanbod van kleuren bent u in staat uw eigen vloer samen te stellen.

2. Het onderhoud van uw vloer.
Omdat stof en ingelopen vuil als losse deeltjes tussen de korrels verdwijnt, kunt u bij normaal
gebruik de siergrindvloer simpelweg gewoon stofzuigen.
Gebruik hierbij een zuigmond met een rubber strip, hierdoor ontstaat een groter vacuüm tussen
de korrels. In tegenstelling tot harige vloerbedekkingen blijft er zo veel minder stof achter.
Door het open karakter van de vloer zullen vloeistoffen in de vloer dringen.
Morsvlekken van b.v. koffie, wijn, etc. gewoon met warm water en een harde borstel
schoonboenen, met een droge doek opdeppen en laten drogen. Indien de vlekken hardnekkig
zijn, kan een normaal huishoudmiddel worden gebruikt.
Het gebruik van warm water tot ca. 60 graden is geen probleem.
Er zijn speciale reinigingsmiddelen voor siergrind verkrijgbaar bij de reguliere bouwmarkten,
maar ook de gewone reguliere schoonmaakmiddelen geven een goed resultaat.
Gebruik geen groene zeep, oplosmiddelen of zuren! Groene zeep laat een vettig laagje achter en
oplosmiddelen kunnen in uw vloer vlekken veroorzaken!
Voor een periodieke grote schoonmaakbeurt kan een schrobmachine en waterstofzuiger worden
gebruikt. Er zijn speciale machines te huur die gelijktijdig reinigen én zuigen.

3. Tot slot
Uw vloer wordt samengesteld met hoogwaardige materialen en speciale kunstharsen. Echter
door invloed van UV stralen, die in ons licht nu eenmaal voorkomen, kan uw vloer na verloop
van tijd enigszins vergelen.
Dit kan enigszins worden voorkomen door de vloer af te lakken met een UV bestendige toplaag.
Voor vloeren waar een hoge mate van vervuiling te verwachten is, kan een speciale dichtzetfiller
worden toegepast.
Hierdoor worden de poriën grotendeels verdicht maar zal de echte korrelstructuur enigszins
veranderen.
Wij wensen u veel plezier toe met uw IN3 Deco Siergrindvloer.
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