Cemento-betondesign.

De Cemento is een mineralen vloer die geschikt is voor divers gebruik. Deze vloer is
naadloos, duurzaam en heeft zoals elk natuurproduct een uniek karakter. Jouw interieur
krijgt een stoere basis. Met deze basis is combineren met hout, leer en katoen een originele
manier om je eigen karakter aan je interieur te geven. Verkrijgbaar in 14 natuurlijke kleuren.
In vele ruimtes toe te passen, voor woningen, winkels en kantoren. Het resultaat is een stoer,
warm en leefbaar geheel met veel karakter.

Zien en ontdekken
Ervaar de structuur va de Cemento-betondesign. Niet een vloer hetzelfde door deze unieke
look. De kleur van de Cemento word mede bepaald door het natuurlijke basismateriaal. Een
uitgekozen kleur is een indicatie en kan afwijken van het monster.
Eigenschappen:
Cemento is samengesteld uit natuurlijke materialen. Eigenschappen zoals pinholes, look van
de vloer, pigmentvlekjes en kleurverschillen horen bij dit product en worden niet beschouwd
als een fout in de applicatie of productiefout.{NOA voorwaarden artikel 15.punt 3.
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Pinholes zijn kleine gaatjes in het vloeroppervlak die kunnen ontstaan.
Tintverschillen in de vorm van vegen of druppels als het gevolg van werken met een
spaan
Donkere kleine plekjes door vocht vanuit de ondervloer, condensering van
vloerverwarming en restvocht van de bestaande ondervloer.{opstookprotocol volgen}
Kleurvlekjes door pigment, kleurverschillen {ton-Sur-ton} in verschillende ruimtes.
Door de ambachtelijke applicatie kunnen spaanslagen en spaanaanzetten in de vorm
van het veeg/aanzet zichtbaar zijn. Ook kleine puntjes op de vloer kunnen bij een
cementgebonden vloer voor komen.
Haarscheurtjes en breuklijnen komen voor in een natuurlijke vloer als gevolg van
krimp. Krasvorming is mogelijk bij gebruik. Pas op met zand en scherpe deeltjes.
De Cemento is ondergrond volgend. Ondervloeren zijn niet geheel vlak. Dit is
zichtbaar bij het plaatsen van plinten. Dit kunt u , indien nodig corrigeren met kit.

De Cemento-betondesign vloerafwerking heeft een chemische droogtijd van 28 dagen na
het aanbrengen. Na deze dagen heeft de vloer zijn eindsterkte bereikt en is op gekleurd.
Bij aanwezigheid van vocht in de vloeren en wanden{stuc} is de droogtijd van de aflak
langzamer. En is daardoor kwetsbaar voor krasvorming. De aflak blijft dan openstaan {hard
niet volledig uit} en is kwetsbaar. Wij meten altijd bij inspectie het vochtpercentage in de
ruimte na. Deze mag tot max. 7-8% zijn bij de wanden. De vloer max. 5-6% vocht.
Gedurende de 1e 28 dagen dan ook voorzichtig te zijn ivm puntbelasting en scherpe
voorwerpen op de verse vloer. Gebruik de goede bescherming onder de meubels {Scratch
no more} en geen platte viltjes. Schade aan de vloer is moeilijk te herstellen.

Onderhoud
Normaal onderhoud: stofzuigen met een zachte borstel. Haal zand en vuil weg voordat u
gaat dweilen. Dit geeft krasvorming.
Door regelmatig de vloer te reinigen met een milde zeep{een klein dopje} en nadweilen met
schoon water voorkomt u dat er zeep en vuil achterblijft op de vloer. Gebruik een platte dweil
{Vileda of Swiffer} . Verwijder gemorste vlekken zoals koffie en wijn meteen met water en
een milde zeep. Gebruik nooit chloorhoudende middelen of aceton. Deze beschadigen de
aflak. Bewerk de vloer niet met een schuurspons. Plaats een goede schoonloopmat zonder
weekmakers. Bij ons verkrijgbaar.

De eigenschappen van deze vloer maakt het product bijzonder en heeft het zijn charme.

Het resultaat, een stoere look met een warm en leefbaar geheel met veel karakter.

