Productinformatie
Gietvloeren
De naam zegt het al, een gietvloer is een gegoten vloer. Gietvloeren zijn naadloos, vloeistofdicht en kunnen aan
een stuk worden aangebracht. Het basismateriaal bestaat uit verschillende vloeibare kunststoffen die na het
mengen een reactie met elkaar aangaan en daardoor uitharden. Op deze manier kan er een geheel naadloze vloer
worden gerealiseerd. Geen problemen met vocht daar de vloer waterdicht is. Bovendien is een gietvloer in
vergelijking tot andere vloeren zeer gemakkelijk in onderhoud. Ook is vloerverwarming bij deze vloer geen enkel
probleem. Een gietvloer is niet alleen sterk, maar ook nog eens bijzonder mooi en kent vele uitvoeringen.

‐ Vakman Boeve Afbouw

‐ Eindresultaat Gietvloer

Een gietvloer staat als gegoten
Door de strakke vloerafwerking is de gietvloer een zeer effen en stroeve vloer, die het onderhoud een stuk
gemakkelijker maakt. De gietvloer is verkrijgbaar in een zeer ruim kleurenpallet en tevens kunnen verschillende
kleuren gecombineerd worden waardoor een zogenaamde ‘vlam’ in de vloer wordt gerealiseerd. De uiteinde‐
lijke resultaten van deze vloeren behoren tot de absolute top in de vloer afwerkingen. Elke vloer is een kunst‐
werk op zich. Geen wonder dat het exclusieve karakter van deze vloerafwerking inmiddels wereldwijd bekend
is
Een gietvloer? Dat is een uitstekende keus van u
De zeer robuuste gietvloer is inzetbaar in de zwaarst belaste omgevingen. Overal waar een optimale
bescherming tegen slijtage, vervuiling, absorptie van vloeistoffen en impact vereist is staat de gietvloer zijn
mannetje. De bijzondere vloei‐eigenschappen van deze niet verkleurende gietvloer worden op een unieke wijze
benut. De gietmassa wordt volledig naadloos toegepast op een vlakke ondergrond, indien dit niet het geval is
wordt de ondervloer eerst geëgaliseerd.
Kenmerken
‐ Hygiënisch
‐ Slijtvast
‐ Naadloos
‐ Duurzaam
‐ Stofvrij
‐ Brandveilig
‐ Antislip
‐ Antistatisch

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vloeistofdicht
Onderhoudsarm
Volle elasticiteit
Geluiddempend
Exclusief karakter
Kleurvast
Geschikt voor vloerverwarming
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