De paradox: zacht als fluweel en
tegelijk strak en modern.
Kleurrijk en verrassend; alle opties staan
open met deze vloer.
De keuze is aan u…!

DRT Gietvloeren

Urban
Velvet

Urban Velvet
Omschrijving:
De Urban Velvet is een gietvloer op basis
van polyurethaan. De vloer is speciaal ontwikkeld voor gebruik in woningen en andere
esthetische toepassingen zoals winkels,
scholen, horecagelegenheden en zorginstellingen. De Urban Velvet gietvloer voelt zacht
en warm aan waardoor u het liefst op blote
voeten door uw huis loopt. Daarnaast is een
polyurethaan gietvloer perfect te combineren
met vloerverwarming. De vloer is in een zeer
uitgebreid scala aan kleuren te verkrijgen
zowel in een strakke uni-kleur als in een
duo-kleur voor een speels en levendig
gevlamd effect.
Verschillende kwaliteiten Urban Velvet:
DRT biedt verschillende kwaliteiten aan in
de Urban Velvet collectie. Door de keur aan
kwaliteiten is er voor iedereen een geschikte
toepassing met de juiste prijs-kwaliteit
verhouding. De kwaliteitsnormen van een
polyurethaan vloer hangen samen met de
hardheid, flexibiliteit,UV-stabiliteit en milieuvriendelijkheid. Deze eigenschappen bepalen
de mate van krasvastheid, scheuroverbrugging, contactgeluiddemping en verkleuring.
Renovatie:
Door het gebruik van hoogwaardige kunstharsen is de Urban Velvet ideaal voor zowel
nieuwbouw als renovatie. Over vrijwel elke
bestaande vloer kan worden heen gegoten
met minimaal hoogteverlies. Hierdoor hoeven deuren en deurposten niet te worden
aangepast en is er nauwelijks of geen
sloopwerk aan de oude vloer. Zelfs de oude
vloerverwarming onder plavuizen kan blijven
liggen, maar het is ook mogelijk om nieuwe
vloerverwarming toe te passen.
Eigenschappen:
De Urban Velvet gietvloer is naadloos, vloeistofdicht en tot op zekere hoogte chemisch

resistent. Hierdoor is de vloer zeer onderhoudsvriendelijk, hygiënisch en ideaal voor
mensen met een allergie. Daarnaast is de
vloer slijtvast en flexibel waardoor de vloer
een leven lang meegaat. Het flexibele karakter zorgt voor optimaal gebruiksgemak en
vermindering van contactgeluid. De Urban
Velvet Plus is bovendien UV-stabiel en daardoor gegarandeerd kleurvast.
Doordat u zelf de kleur kunt bepalen, bent u
in staat om elke ruimte te voorzien van een
unieke en sfeervolle uitstraling.
Toepassingsgebieden:
Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en toilet.
Professioneel: Winkels, kantoren,
showrooms, horeca en zorginstellingen.
Onderhoud:
Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en
dweilen maar zonder vervelende naden en
voegen. Het wordt aangeraden om met een
zachte borstel te stofzuigen en bescherming
te plaatsen onder stoelen en banken om
krassen te voorkomen.
Kleuren:
Verkrijgbaar in vrijwel elke RAL en/of NCS
kleur. De gietvloer is zowel in uni-kleur als
duo-kleuren (voor een gevlamd effect)
verkrijgbaar.
Glansgraad:
Zijdemat
Vloerdikte:
2-3 mm
Aantal benodigde werkdagen:
3-4 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en
na 2 dagen volledig uitgehard.
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