
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe onderhoud je een betonvloer? 
 

 
Een betonvloer is uiterst robuust en zal niet snel beschadigen. Toch is het van belang om u betonvloer goed te 

onderhouden. Welk onderhoud er nodig is en hoe u een betonvloer het beste kunt reinigen, hebben we hieronder 

beschreven. 

 
Het dagelijks reinigen van een betonvloer kan gedaan worden met water en Sfeerbeton-Clean.  
Synthetische alkalische schoonmaakmiddelen zijn uit den boze, want deze kunnen kleurschakeringen in de vloer 

veroorzaken.  
Ook kunt u beter geen schuurspons of schoonmaakmiddelen met schurende componenten gebruiken. Sfeerbeton 
Clean is speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken van verharde en gepolijste beton. Polar technologie trekt 
vervuiling uit het beton, zodat het makkelijk afgewassen kan worden. In tegenstelling tot vele andere 
schoonmaakproducten brengt dit middel geen schade toe aan beton door de beschermlaag aan te tasten. Het 
garandeert maximale schoonmaakresultaten.  
• bij normale vervuiling - minimum 7,8 ml per liter water  
• bij sterke vervuiling - tot 39 ml per liter water 

 
Door de toegevoegde Densify, wordt de vloer bij iedere schoonmaakbeurt verder verhard. 
 

Voordelen 
 
 

√ Helpt de toplaag verder verharden en verdichten.  
√ Goede reiniging van de vloer.  
√ Vermindert de zichtbaarheid van kleine krassen en beschadigingen.  
√ Vermindert de poreusheid door verdere verdichting.  
√ Helpt de glans te behouden van gepolijste beton. 

 

Hoe te reinigen 
 
 
 
De beste manier om uw vloer (dagelijks) te onderhouden is om deze te stofzuigen of met een swifferdoek het 

grote vuil te verwijderen. Vervolgens kunt u de vloer dweilen. Voeg de hierboven aanbevolen hoeveelheid 

Sfeerbeton Clean toe aan het water. Bij hardnekkige vervuiling gebruikt u de zwaardere concentratie Sfeerbeton 

Clean. Wanneer de vervuiling na het dweilen niet direct is verdwenen kunt u het beste de vloer vochtig laten en 

niet droogvegen. Door de Polar technologie in Sfeerbeton Clean wordt de vlek verder losgeweekt en zal deze na 

enige tijd verdwijnen. 

 
Sfeerbeton Clean is gemakkelijk te bestellen door een mail te sturen naar Info@sfeerbeton.nl  
Voor actuele prijzen kijkt u op www.sfeerbeton.nl 
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