
Uw betonvloer zelf impregneren

Na het storten van de betonvloer en het uitharden, is de vloer ca. 85% vuil- en vloeistof afstotend. De betonvloer kan vervolgens onderhouden worden met een onderhoudspakket. De 

betonvloer kan ook geïmpregneerd worden met ons impregneermiddel om de dichtheid te verhogen naar ca. 95% vuil- en vloeistof afstotend. De betonvloer kan door u of door ons 

geïmpregneerd worden. De betonvloer kan behandeld worden als de vloer droog genoeg is en de vloer minimaal 3 weken vrij is van stucloper. De betonvloer is droog wanneer de vloer 

egaal en op de juiste kleur is. Door middel van het toesturen van foto’s kunnen wij een inschatting geven of de vloer droog genoeg is om te behandelen. 

Algemeen

Betonvloer onderhouden met een onderhoudspakket Uw betonvloer door ons laten impregneren

Waar bestaat het onderhoudspakket uit

Het onderhoudspakket bestaat uit 2 flessen P323 en 1 fles 

P324 voor ca. 100 m². 

Hoe onderhoudt u, uw vloer met het onderhoudspakket

o De vloer dient eerst licht geschuurd te worden door 

middel van een woodboy/- parket- schuurmachine om de 

poriën van de betonvloer open te zetten.

o Vervolgens de vloer stofzuigen met een zuigmond voor 

parket, van plint tot plint om het stof te verwijderen. 

o Daarna de vloer goed reinigen met warm water, totdat de 

vloer geen vuil meer afgeeft.

o Eén fles P323 toevoegen aan schoon dweilwater om de 

betonvloer mee te voeden en te beschermen. (1:10)

o Het periodieke onderhoud is vervolgens 1 x per 2 weken 

onderhouden met een scheutje P323 of P324 (om- en 

om) om te onderhouden en de doorlatendheid te 

verminderen. 

Hoe beschermt u zelf uw vloer met impregneermiddel

o De vloer mag opgeschuurd worden met een woodboy/-

parket- schuurmachine korrel 120, om de poriën van de 

betonvloer open te zetten.

o Vervolgens de vloer stofzuigen van plint tot plint om al het 

stof van de vloer te verwijderen.

o Daarna de vloer reinigen door middel van dweilen met 

warm water, totdat de vloer geen vuil meer afgeeft. 

o Zodra de vloer droog is na het reinigen, indweilen met 

puur impregneermiddel tot de vloer verzadigd is. U kunt 

dit zien als het impregneermiddel op de vloer blijft liggen 

(voorkom plassen). Gemiddelde frequentie is 3x.

o Het indweilen van het impregneermiddel doet u door 

achtjes te maken tijdens het indweilen.

o Na 24 uur is de vloer beloopbaar met schoon schoeisel 

en na 7 dagen is de bescherming volledig op sterkte.

o Vervolgens kunt u overgaan op het onderhoudsadvies. 

Impregneren door Willem Designvloeren B.V. 

o De vloer wordt geschuurd door een van onze collega’s 

met een woodboy/- parket- schuurmachine om de poriën 

van de betonvloer open te zetten.

o Vervolgens wordt de vloer gestofzuigd van plint tot plint 

om al het stof van de vloer te verwijderen. 

o Daarna wordt de vloer professioneel gereinigd. 

o Wanneer de vloer droog is na het reinigen wordt de vloer 

in-gedweild met puur impregneermiddel totdat de vloer 

verzadigd is. 

o Na 24 uur is de vloer beloopbaar met schoon schoeisel 

en na 7 dagen is de bescherming volledig op sterkte.

o Vervolgens kunt u overgaan op het onderhoudsadvies.

* Mocht op locatie blijken dat de vloer dusdanig vervuild is, dat 

deze door ons professioneel gereinigd moet worden, wordt 

hiervoor € 7,50 (excl. Btw) p/m² aan u doorberekend. 
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