Een naadloze vloer met een natuurlijke
basis van cement. Stoer, gedurfd en toch
beschaafd. De natuur in huis op een
bijzondere manier…
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Living Concrete
Omschrijving:
De Living Concrete vloer is een natuurlijke
en duurzame gietvloer die niet alleen
optisch erg lijkt op een gepolijste betonvloer
maar ook zo aanvoelt. Kortom hij heeft de
‘look and feel’ van echt beton. Het is een
cementgebonden gietvloer die in meerdere
gangen wordt gepolijst en vervolgens wordt
afgewerkt.
De Living Concrete gietvloer heeft een
stoer en uniek uiterlijk waarbij de kleurnuance en structuur tijdens het proces worden
bepaald. Door de ambachtelijke applicatiewijze krijgt de vloer aspecten als lichte slagen
en subtiele kleurverschillen mee die elke
Living Concrete vloer uniek maken.
De vloer is een warme en natuurlijke toevoeging in uw interieur en combineert
prachtig met andere basale elementen zoals
hout, beton en staal. Het naadloze en levendige karakter geeft elke woning of pand een
bijzondere uitstraling.
Eigenschappen:
De Living Concrete is een gietvloer op basis
van cement en heeft daardoor een duurzaam
en milieuvriendelijk karakter. De vloer is
naadloos en slijtvast. Door gebruik zullen er
lichte krasjes ontstaan en krijgt de vloer een
wat stoerder uiterlijk.
De Living Concrete is een levendige vloer
met unieke kleurschakeringen en heeft de
uitstraling van gestileerd beton.

Living Concrete

Toepassingsgebieden:
Privé: Woonkamer, keuken en slaapkamer
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca en
showrooms.
Onderhoud:
Onderhoudsvriendelijk; normaal onderhoud
zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen
met een speciaal onderhoudsmiddel ten
behoeve van de was, regelmatig onderhoud
van de waslaag is vereist. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.
Kleuren:
Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren
van DRT Vloeren. De kleuren variëren van
lichtgrijs tot antraciet en er zijn enkele zandtinten. Door de natuurlijke basis van cement
ontstaan lichte en unieke kleurnuances.
Hierdoor is er kleurafwijking mogelijk ten
opzichte van het monster- of fotomateriaal.
Glansgraad:
Afwerking met was, waarbij de was een
zijdeglans eindafwerking vormt.
Vloerdikte:
circa 5 mm.
Aantal benodigde werkdagen:
4-5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en
na 2 dagen volledig uitgehard. Idealiter wordt
het werk rondom het weekend uitgevoerd
zodat de gietlaag goed kan drogen.
Waslaag
Impregnering
Living Concrete
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Cementdekvloer

Foamband
Foamband door DRT.
Let op: steekt uit boven
de vloer. Plint nadien is vereist.
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