
                                             

 

 

 

WELKOM bij Sfeerbeton.  

Wij vertellen u graag over onze unieke betonvloer met karakter. Een topkwaliteit betonvloer met een geheel 

eigen gezicht die past bij elke stijl. Aangelegd door vakmensen met jarenlange ervaring in het leggen van 

hoogwaardige betonvloeren. Afgewerkt met een speciale toplaag zodat de Sfeerbeton vloer optimaal 

beschermd is tegen intensief dagelijks gebruik. Een vloer met karakter, mooi in huis of als terras, praktisch 

in winkels en showrooms en optimaal voor kantoor en horeca. 

 

VOORBEREIDING 

De gewenste ruimte wordt geheel afgeplakt ter bescherming tegen opspattend beton. Ter versterking wordt  

wapening aangebracht en kunnen voorzieningen zoals vloerverwarming en leidingwerk verzorgd worden. 

Het beton (desgewenst in kleur) wordt gestort, uitgespreid en op niveau gebracht. Het peil wordt 

gecontroleerd met een laser en de vloer wordt netjes uitgevlakt. 

 

VLINDEREN 

Na de eerste verharding wordt de vloer gepolijst d.m.v. een vlindermachine. Het vlinderen is een vak op zich 

en wordt alleen uitgevoerd door professionals. 

Het vlinderen (polijsten) wordt met tussenpozen hervat totdat een gelijkmatige vloer ontstaat. De randen die 

met de vlindermachine niet te bewerken zijn worden met de hand gepolijst. Door het vlinderen krijgt elke 

vloer z’n eigen nuances en uitstraling. Na het vlinderen moet de vloer een aantal dagen ‘verharden’ en kan 

dan niet betreden worden. 

 

Om scheurvorming zoveel mogelijk tegen te gaan worden krimpvoegen aangebracht (indien nodig).  

Ondanks alle voorzorgen, zoals de wapening en het maken van krimpvoegen, valt echter nooit helemaal uit 

te sluiten dat er toch scheuren ontstaan in de bovenlaag. 

Bij nieuw gestorte betonvloeren moet in de eerste weken voorzichtigheid geboden worden om  

beschadigingen aan het verse beton te voorkomen. Onze vakmensen zullen u hierover duidelijk adviseren. 

                  

BESCHERMING 

Tijdens de afbouwwerkzaamheden van uw woning dient u de Sfeerbeton vloer goed te beschermen. Dit kan 

door een dampdoorlatend afdekmateriaal aan te brengen. Dit afdekmateriaal zorgt ervoor dat uw vloer 

tijdens de afbouwwerkzaamheden goed beschermt blijft. U kunt dit zelf aanbrengen, maar om er zeker van 

te zijn dat de vloer goed beschermt is kunnen wij dit voor u verzorgen. 

 

 



                                           

 

 

AFWERKING 

Alle Sfeerbeton vloeren worden afgewerkt met een impregneer laag. Door een uniek chemisch proces wordt 

de vloer stofvrij, vocht en vuil afstotend en gemakkelijk in onderhoud. Dus uitermate geschikt voor 

dagelijks gebruik.  

  

Deze bescherming is geen filmlaag of coating die aan slijtage onderhevig is maar gaat een chemische reactie 

aan met de toplaag waardoor een zeer duurzame en onderhoudsvriendelijke vloer ontstaat. De behandelde 

vloer houdt het natuurlijke uiterlijk alsof er niets op aangebracht is en zal een lichte glans vertonen.  

Bij gebezemde of “anti-slip”afwerkingen verschijnt er geen glans. 

  

De vloer is bij oplevering nog niet compleet verdicht en zal binnen een reactieperiode van 6 tot 12 maanden 

nog gemorste vloeistoffen kunnen opnemen. Regelmatig reinigen helpt om eventuele vlekken te verwijderen 

binnen de verdichtingsperiode. 

  

VLOERVERWARMING 

Sfeerbeton vloeren zijn uitermate geschikt i.c.m. vloerverwarming. 
Vloerverwarmingsleidingen in een Sfeerbetonvloer dienen aangebracht te worden op een 

isolatielaag/folielaag die dient als scheidingslaag tussen de constructievloer en de vloerverwarming. Voor 

het in gebruik nemen van de vloerverwarming dient u het door ons aangeleverde opstookprotocol te 

hanteren dit i.v.m. het drogen van de vloer en de kans op krimpscheuren te verkleinen. 
 

 

ONDERHOUD 

Na de verhardingsperiode is het goed de vloer vaak te reinigen. Wij hebben hiervoor het ideale reinigings- 

en onderhoudsmiddel. Dit reiniging/onderhoudsmiddel voegt u toe aan het schoonmaakwater en daarmee 

kunt u de vloer gewoon dweilen.   

Onze vakmensen informeren u graag over de juiste reiniging en geven u advies over de te gebruiken 

reinigingsmiddelen. 

  

 

 

                                    

 

 



                                           

 

 

KLEUREN 

Hoe mooi grijs beton ook kan zijn, vandaag de dag is een groot palet aan kleuren beschikbaar.  

Met Colorcrete® combineert Sfeerbeton de natuurlijke uitstraling van het materiaal met een warm 

getint oppervlak.  

Het verschil tussen Colorcrete® en beton met een verflaag is in esthetisch opzicht duidelijk, in het laatste 

geval zie je alleen een monotone verflaag. Colorcrete® behoudt de karakteristieke betontextuur en 

kleurnuances. Daarbij heeft Colorcrete® een duidelijk voordeel: de kleur laat niet los, slijt niet en zelfs bij  

beschadigingen van het oppervlak blijft dezelfde constante kleur zichtbaar. Zo is door en door gekleurd 

beton een duurzame oplossing. 

 

De uiteindelijke kleur van Sfeerbeton wordt beïnvloed door natuurlijke kleurverschillen van de 

grondstoffen. Bovendien hebben de wijze van verwerken en de verhardingsomstandigheden invloed op het 

eindresultaat. Daardoor kan Sfeerbeton niet worden besteld of gegarandeerd zoals een RAL-code maar 

ontstaat er steeds een unieke vloer. 

 

 

 

CONTACT 

Sfeerbeton B.V. 

Heidebloemstraat 19 

5482 ZA Schijndel 

 

Website :     www.sfeerbeton.nl 

E-mail :       info@sfeerbeton.nl 

Telefoon :   073-547 88 11 

 

Bezoek showroom enkel op afspraak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                


