
Vida Floors
Concrete Floors For Life

 



Gespecialiseerd in behandelen, beschermen, impregneren,
polijsten, renoveren en schuren van (terrazzo) betonvloeren.

Made with love



Waarom kiezen voor
een betonvloer

Beton is een duurzaam
en natuurlijk product.

Het heeft een hoge
isolerende waarde.

Betonvloeren zijn
goedkoper dan
tegelvloeren. 

Het heeft een robuust
karakter en is snel

geplaatst.

De betonvloer kan
worden afgewerkt in
diverse kleuren en

structuren.

Een betonvloer kan
gecombineerd worden
met vloerverwarming. 

Het is toepasbaar in
diverse woonstijlen.

Beton h
eeft een

hoge

afwerkin
gsgraad







Wie zijn wij

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 het kwalitatief

behandelen van

betonvloeren.





Voor

Na



Wat doen we

Wij zijn gespecialiseerd

in het diamantschuren,

impregneren en polijsten

van betonvloeren. In

samenwerking met onze

diverse partners geven

wij adviezen, over hoe

men op een correcte

wijze betonvloeren

onderhoudt. 

 

Daarnaast staat Vida

Floors in voor het

behandelen,

beschermen,

onderhouden, reinigen

en renoveren van

betonvloeren.

Wij k
unnen 

bestaan
de

betonvl
oeren e

en nieu
w

leven i
nblazen
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Onze kwaliteiten

Wij zijn een betrouwbare partner

Wij verlenen professioneel advies

Wij leveren kwaliteit

Wij werken met hoogwaardige producten









Gespecialiseerd in

Behandelen van betonstof

Behandelen van ruw

betonoppervlak

Betononderhoud

Betonherstelling

Betonrenovatie

Impregneren

Kleuren van betonvloeren

Opruwen van

betonoppervlak

Polijsten

Schuren

Verwijderen van

bandensporen

Verwijderen van curing

Verwijderen van krassen

Verwijderen van vlekken

Vocht- en vuil bescherming

Wij doen het anders



Werkwijze

Zowel bestaande als nieuwe (terrazo)

betonvloeren kunnen behandeld en

geïmpregneerd worden.

Bij pas gepolierde vloeren kan er

geopteerd worden voor een mini

impregnatie 1 dag na het polieren of

een uitgebreide impregnatie 30 dagen

na het polieren. 

Bij een zuivere impregnatie zal de

polierder geen gebruik maken van

curing, maar van en Lithium verharder,

voor het uitharden van de beton.

Bij het renoveren van een betonvloer

zal tijdens een 1ste afspraak de

betonvloer geïnspecteerd en opge-

meten worden. Nadien worden de

gepaste behandelmethodieken over-

lopen en een prijsindicatie bezorgd.

Indien gewenst kan er een proef

geplaatst worden, zodat u een idee

krijgt over het mogelijks resultaat.

Wanneer alles is goedgekeurd, plannen

wij de werkzaamheden in.

Voor 

Na



Impregneren

D.m.v. het betonoppervlak te

impregneren, investeert u in

een duurzame oplossing en

beschermingsmethode.

 

Zowel (terrazzo)

betonvloeren en -muren

kunnen behandeld worden

met onze kleurloze

impregnaten. Deze

impregnatie zal niets aan het

betonuitzicht veranderen. 

 

Impregneren is mogelijk bij

nieuwe- en bestaande

betonvloeren.

Impregneren bij vers gestort beton
 

Na het polieren zal een eerste impregnatie worden 

 aangebracht, met een geavanceerde Lithium

verharder i.p.v. met curing.

 

Het impregneermiddel heeft als eigenschap de

toplaag te verharden. Waardoor de betonstof zich

gaat vastzetten en legt een beschermlaag tot een

diepte van +/- 3mm.

 

Mini impregnatie
 

De dag na het polieren zullen wij de vlindersporen

wegwerken en een mini impregnatie voorzien. Het

oppervlak heeft hierdoor een bepaalde

beschermingsgraad, met in het achterhoofd

houdend. Dat u na 5 jaar, de vloer met een volledige

impregnatie dient te voorzien. 



Polijsten en impregneren

Nadat de betonvloer is uitgehard

(+/- 30 dagen na het polieren) zullen

diverse polijstprocessen aan bod

komen. Tussen de polijstprocessen

in zal het betonoppervlak geïmpreg-

neerd worden met een Lithium

verharder en -protector. De poriën

in de betonvloer worden hierdoor

gevuld en afgesloten.

Glo
w i
n t
he

dark

Verharder

De verharder zorgt ervoor dat de

beton blijft ademen en vochtstabiel

blijft. Het maakt de beton harder,

sterker en stofvrij. Het verlaagt de

absorptie van vochten. Het bied een

permanente oplosbare verbinding en

vormt geen filmlaag. De opper-

vlaktestructuur van de ondergrond

wordt niet beïnvloed.

Protect

De protect is samengesteld uit

kwalitatieve, water dragende fluo-

polymeren, die bescherming bieden

tegen olie- en water dragende

vlekken. Het is een transparant

impregnatiemiddel die het uitzicht

van het betonoppervlak behoudt en

zorgt voor een gemakkelijk onder-

houd.







Behandeld beton blijft ademen

Bied weerstand tegen afslijting

Gemakkelijk te onderhouden

Langere levensduur van de beton

Verhoogt de hardheid van de

beton

Voorkomt betonstof, mos en

algengroei

Voorkomt indringen van olie,

vocht en vuil

Vormt geen filmlaag

Voor 
 
 

Na 

Voordelen impregneren



Onderhoud

Voor het dagelijks onderhoud raden we u aan om lauw water en/of

een PH-neutrale (natuurlijke) zeep te gebruiken. 

 

Voor het wekelijks/2wekelijks onderhoud gebruikt u best de op basis

van Lithium 'Vida Floors Maintenance'. Verkrijgbaar via onze

website www.vidafloors.be

http://www.vidafloors.be/


Onderhoud tips

Droog de betonvloer na het schoonmaken, ter voorkoming dat leidingwater kalksporen

achterlaat. Kalksluier mag niet met een kalkoplosser of schoonmaakazijn verwijdert

worden.

 

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals ammoniak, chloor,

gootsteenontstopper en ovenreiniger. Deze tast het betonoppervlak aan.

 

Gebruik geen schuurspons of schoonmaakmiddel die schurende componenten bevat. Deze

kunnen krassen op het betonoppervlak veroorzaken.

 

Het goed onderhouden van een betonvloer is een cruciale stap. Door correct en regelmatig

de vloer te onderhouden, zal de levensduur van de betonvloer gemaximaliseerd worden en

de kans op een nieuwe behandeling geminimaliseerd worden.

 

Let op met zuren, deze kunnen een reactie geven met de kalkhoudende stoffen in de

cement.

 

Verwijder onmiddellijk met warm water en/of PH-neutrale 'natuurlijke' zeep de gemorste

vloeibare oliën en vetten. Bij het niet onmiddellijk verwijderen van deze stoffen, kunnen

moeilijk te verwijderen kringen zich vormen op het oppervlak.



Contacteer ons

Vida Floors is een samenwerking tussen

Fiberfloors en KenDa Design

Website
www.vidafloors.be

GSM nummer
Davy +32 498 10 16 59

Vital +32 478 33 79 66

Emailadres
info@vidafloors.be

http://www.vidafloors.be/
tel:+32498101659
tel:+32478337966
mailto:info@vidafloors.be

