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Beton is een zeer duurzaam natuurlijk product en
heeft een hoge isolerende waarde.
Betonvloeren zijn goedkoper dan tegelvloeren.
Het heeft een robuust karakter en is snel
geplaatst.
Een betonvloer heeft een hoge afwerkingsgraad
en een mooie uitstraling.
Het is toepasbaar in diverse woonstijlen.
De betonvloer kan worden afgewerkt in diverse
kleuren en structuren.
Een betonvloer kan gecombineerd worden met
vloerverwarming.

Waarom kiezen voor een betonvloer
 
 



Laat vandaag nog
uw betonvloer
stralen
 
 
Beton is een natuurlijk product met
een stijlvolle en warme uitstraling,
toepasbaar in diverse settingen.

Betonvloeren die onvoldoende
beschermd zijn, krijgen het zwaar te
verduren en zullen op termijn hun
schoonheid verliezen.

Bij ons kan u terecht voor een
kwaliteitsvolle beton renovatie en
een duurzame beton impregnatie.



Een duurzame betonvloer
Begint bij een correcte

nabehandeling



Over Ons
 
 
Vida Floors is een jong dynamische
onderneming, gerund door een
team gespecialiseerd in de
betonsector.

We hebben onze jarenlange
expertise gebundeld en richten ons
op een kwalitatieve duurzame
nabehandeling en renovatie van
betonvloeren.

In samenwerking met onze diverse
partners geven wij adviezen, over
hoe men op een correcte wijze een
betonoppervlak beschermt en
onderhoudt. 

Wij zijn een betrouwbare partner
Wij verlenen professioneel advies
Wij leveren kwaliteit
Wij werken met hoogwaardige
producten

Onze missie
 
 

Wie zijn wij

Aan het roer van Vida Floors
staat Davy Kenis van de firma
'KenDa Design' en Vital Fonteyn
van de firma 'Fiber Floors'.

Samen staan zij dag in, dag uit
voor u klaar om een oplossing
te bieden voor al uw
betonproblemen.
 
Daarnaast worden de mannen
administratief ondersteund
door Leslie van de firma 'KenDa
Design'.
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Een natuurlijk evenwicht



Behandelen van betonstof
Behandelen van ruw
betonoppervlak
Betononderhoud
Betonherstelling
Betonrenovatie
Impregneren
Opruwen glad betonoppervlak
Polijsten
Renoveren van betonvloeren
Schuren
Verwijderen van bandensporen
Verwijderen van curing
Verwijderen van krassen
Verwijderen van vlekken
Vochtbescherming

Onze diensten
 
 
Kortom, u kan bij ons terecht voor :



Wat is
impregneren
 
 
De letterlijke betekenis van
impregneren is, 'iets met
een chemische stof
doordrenken om het
waterdicht te maken'. 

- De Dikke Van Dale -

Impregneren van uw betonvloer
Garandeert een verlengde levensduur



Waarom impregneren
 
 
Door het betonoppervlak te
impregneren, investeert u in een
duurzame oplossing. Waarbij de
betonvloer stofvrij, slijtvast en
onderhoudsvriendelijk is.



De beton blijft ademen
Bied weerstand tegen afslijten
van de beton
Bied een gecontroleerde
uitharding van de beton
Geen curing compound nodig bij
het uitharden van de beton
Het betonoppervlak is
gemakkelijker te onderhouden
Het betonoppervlak heeft een
langere levensduur
Het verhoogt de hardheid van de
beton
Het voorkomt betonstof, mos en
algengroei
Het voorkomt het indringen van
olie, vocht en vuil
Het vormt geen filmlaag

Voordelen impregneren
 

Onmiddellijk na het polieren
1 Dag na het polieren (mini
impregnatie)
28 dagen na het polieren
(volwaardige impregnatie)
Na een betonrenovatie

Wanneer
impregneren

 
 



Werkwijze impregneren
 
 
Nadat de betonvloer is uitgehard
zullen diverse polijstprocessen aan
bod komen. Tussen de
polijstprocessen in zal het
betonoppervlak geïpregneerd
worden met een Lithium verharder
en -protector. Indien gewenst kan er
geopteerd worden voor een sealer.

Door het impregneren zullen de
poriën in de betonvloer gevuld
worden en afsluiten.



Waarmee impregneren
 
 
Verharder
De verharder maakt de betontoplaag harder,
sterker en stofvrij. De verharder zorgt ervoor dat
de beton blijft ademen en zijn vochtstabiliteit
bewaren. Het verlaagt de absorptie van
gemorste vochten. De behandeling laat geen
filmlaag of coating achter op het betonoppervlak.
De verharder zorgt er voor dat de natuurlijke
schoonheid en uitstraling van het beton
gevrijwaard blijft.

Beschermer
De op waterbasis beschermer is een duurzame
en milieuvriendelijke behandeling voor uw
betonvloer. Het zal in de beton doordringen om
het oppervlak beter, harder, mooier en slijtvaster
te maken. De behandeling laat geen filmlaag of
coating achter op het betonoppervlak. De
beschermer zorgt er voor dat de natuurlijke
schoonheid en uitstraling van het beton
gevrijwaard blijft.

Sealer
De sealers beschermt en verzegelt het
betonoppervlak. Vloeibare stoffen zullen
gemakkelijker gereinigd kunnen worden. Het
oppervlak is harder, slijtvaster en vlekbestendig.
Het creëert een mooie langdurige glans op het
oppervlak, Door zijn UV bestendigheid kan deze
zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Wij plaatsen de puntjes op de i
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Voor

Na

Na



Werkwijze betonrenovatie
 
 
Tijdens een eerste afspraak wordt de
betonvloer geïnspecteerd en
opgemeten. Nadien worden de gepaste
behandelingsmethodieken overlopen
en een prijsindicatie bezorgd. Indien
gewenst kan een proef geplaatst
worden, zodat u een idee krijgt over het
mogelijks resultaat.

VOOR

VOOR

NA

NA



Tips algemeen onderhoud
betonvloer

 
 

Om de duurzaamheid van uw betonvloer te
garanderen en een nieuwe impregnatie te
minimaliseren, is het aan te raden om uw
betonoppervlak goed en regelmatig te reinigen en
onderhouden.

Hieronder vindt u alle tips en tricks terug om uw
vloeroppervlak correct te reinigen en onderhouden.
Zit u toch met twijfels aarzel dan niet om ons te
contacteren.



Verwijder onmiddellijk met lauw warm water en/of
PH-neutrale 'natuurlijke' zeep gemorste substanties
zoals bijvoorbeeld oliën en vetten. Bij het niet dadelijk
verwijderen van deze stoffen, kunnen moeilijk te
verwijderen kringen zich vormen op het
betonoppervlak. 

Wees voorzichtig met zuren en basen, deze kunnen
een reactie geven met de kalkhoudende stoffen in
de cement. 

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen
zoals ammoniak, chloor, gootsteenontstopper en
ovenreinigers. Deze tasten het vloeroppervlak aan.

Maak geen gebruik van een schuurspons of
schoonmaakmiddelen die schuurcomponenten
bevatten. Deze kunnen krassen op het oppervlak
veroorzaken.

Kalksluier mag u niet met een kalkoplosser of
schoonmaakazijn verwijderen.

Maak geen gebruik van een hogedrukreiniger op uw
betonvloer. Deze kan de toplaag van uw
betonoppervlak aantasten.

Het is aan te raden om af en toe uw oppervlak te
schrobben met een schobborstel 'Luiwagen met
anker' om het hardnekkig vuil van uw
betonoppervlak te verwijderen.

Voor het reinigen gebruikt u best lauw warm water
met de Vida Floors Clean of enkele druppels met
een afwasmiddel van het merk Dreft 'Original'. Deze
hebben eveneens een ontvettende werking.

Voor het maandelijks onderhoudt gebruikt u best
lauw warm water met de Vida Floors Maintenance.
Deze zal uw vloer optimaal voeden.



Binnen: Afhankelijk van het gebruik of de vervuiling op het oppervlak,
is het aan te raden wekelijks uw vloeroppervlak te reinigen.
Buiten: Buitenvloeren zijn onderhevig aan diverse
weersomstandigheden en natuurelementen, waardoor zij het zwaar
te verduren krijgen. Vandaar raden wij aan om maandelijks uw
betonoppervlak af te spoelen met de tuinslang, zodat de vervuiling
van het oppervlak verwijdert wordt. Bij zware vervuiling kan u een
schrobborstel en de Vida Floors Clean gebruiken om de vervuiling te
verwijderen. Nadien voed u best het betonoppervlak met de Vida
Floors Maintenance.

Wanneer reinigen?
 
 

Wanneer
onderhouden?
 
 
Dit raden we bij
binnen- als
buitenvloeren
maandelijks aan. 

Cruciale momenten
om uw betonvloer te
onderhouden is begin
van de lente en einde
van de herfst. 



Werkwijze reinigen/onderhouden
 
 
VOOR HET REINIGEN/ONDERHOUDEN
Alvorens u het vloeroppervlak gaat reinigen/onderhouden, dient u het
zichtbaar vuil te verwijderen met een borstel en/of stofzuiger.

TIJDENS HET REINIGEN/ONDERHOUDEN
1. Verdun het product. (zie mengverhouding hierboven)
2. Breng het product aan met een zuivere microvezel dweil.
3.1. Bij een normale reiniging/onderhoud dient u niet na te spoelen met
lauw warm water. Waarom best niet naspoelen? Zodoende kunnen de
producten zich beter en weg in de beton vinden en een optimale werking
garanderen. 
3.2. Bij een intensieve reiniging of bij oppervlakten waar voedsel wordt
verwerkt, dient u wanneer het product is ingetrokken in het oppervlak,
goed na te spoelen met lauw warm water.

NA HET REINIGEN/ONDERHOUDEN
Reinig zeer grondig met lauw warm water de
gebruikte materialen en gereedschappen.

Liever jaarlijks uw betonvloer machinaal gereinigd en
behandeld met een protector door ons, zodat uw
terras ieder jaar zomer klaar is. Neem contact met
ons op, en wij behouden een gaatje in onze agenda
voor uw buitenvloer in het voorjaar.



Het regelmatig reinigen en onderhouden van
uw betonvloer is een cruciale stap om een

stralende vloer in huis te hebben



Normale reiniging 125 ML/10L water
Intensieve reiniging 500 ML/10L water

***NIEUW*** VIDA FLOORS CLEAN : Dit product is
speciaal ontworpen voor het reinigen van
betonoppervlakken die behandeld zijn met een
verharder. Het product bevat een mengeling van
colloïdaal silicaat, ontvetter en detergenten. Tevens
zal deze de poriën in de toplaag van de beton
vullen en blijvend de beton verharden.

Dosering : 

Prijs : € 12,50/L Incl BTW

Normaal onderhoud 120 ML/10L water
Intensief onderhoud 500 ML/10L water

VIDA FLOORS MAINTENANCE : Dit product heeft
hetzelfde effect als de Vida Floors Clean, enkel is dit
product samengesteld met een hoge dosering
Lithiumzout. Dit zal de beton nog beter voeden. Het
optimaliseert en verlengt de levensduur en
glanzende uitstraling van het betonoppervlak.

Dosering :

Prijs : € 25,00/L Incl BTW



Vida Floors is een samenwerking tussen 
Fiberfloors en Kenda Design

 
 
 
 
 

CONTACTEER ONS
 
 

Website
www.vidafloors.be

 
 

Emailadres
info@vidafloors.be

 
 

GSM nummer
Davy +32 498 10 16 59
Vital +32 478 33 79 66
Leslie +32 479 26 72 86
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