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BETON ART
Beleef een nieuwe woonsensatie! Beton Art staat synoniem voor strak design, een gietvloer met een eigenzinnig karakter. Het idee
van een betonvloer, maar dan met een persoonlijke uitstraling. Het exclusieve dessin van deze vloer wordt tot leven gebracht door
de combinatie van twee kleuren: het opmerkelijke BetonArt effect. Natuurlijk bepaalt ú zelf dit speciale cachet. Het unieke aan deze
vloeren is dat iedere m² anders is.

Productinfo
Beton Art is een gietvloer op basis van een alifatische polyurethaan of Bio PU 100 gietvloer. Onze vakman brengt deze vloer tot
leven door het combineren van twee kleuren. Precies zoals u het aangeeft. Uw inbreng is namelijk erg belangrijk voor de persoonlijke
toets van de uiteindelijke BetonArt. De kleurkeuze bepaalt het karakter, de uitstraling. Kortom de specifieke look. Kleuren die mekaar
benaderen geven een rustig effect. Bij kleurschakeringen die verder van mekaar liggen, ontstaat een hevige en meer uitgesproken
structuur. Natuurlijk is de creatieve inbreng van de vakman een must. Zijn inspiratie en creatie is steeds uniek. Zo heeft u steeds een
exclusieve vloer. Voor de applicatie van deze vloeren zijn er minstens 4 werkdagen nodig.
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Naadloos.
Mooi design.
RAL kleuren.
Slijtvast, sterk en duurzaam.
Onderhoudsvriendelijk.
Brandveilig.
Antistatisch.
Goed kleurvast of UV bestendig Bio PU 100.
Reductie contact geluid min 4db of Bio PU 8db.
Rekvermogen 90% of Bio PU 100 180%.
Bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën.
Geschikt voor vloerverwarming 25% energie besparend of 30% Bio PU 100.
Geschikt voor alle ruimtes.
Geschikt voor vrijwel alle ondergronden.
Anti-allergisch.

Nadelen
• Niet krasbestendig (afhankelijk van de intensiteit van gebruik).
• Als de ondergrond scheurt, kan de afwerkvloer meescheuren. Dit is niet het geval bij polyurethaan vloeren. Hier kan na een
extreme werking van de ondergrond een aftekening ontstaan.
• Langdurig contact met bepaalde vloeistoffen vermijden (vb. rode wijn, ...)

