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 VLOEREN,
VLOERBEDEKKING &
VLOERONDERHOUD 
Alles wat je zou moeten weten over kosten besparen  
op vloeronderhoud door de juiste keus vloer of  
vloerbedekking en de juiste keus van onderhoud.

Voor facilitymanagers, officemanagers, directies, gebouwbeheerders,  

gebouweigenaren en iedereen die verantwoordelijk is voor de aanschaf  

of het onderhoud van vloeren of vloerbedekking.

Blinkt uit in vloeronderhoud!

projecttapijt | tapijttegels | linoleum | marmoleum | pvc
vinyl | natuursteenvloeren | gietvloeren
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INLEIDING

Als eigenaar of gebruiker  van een kantoorpand, school, winkel of wat voor gebouw  

ook kom je een keer op een punt dat er echt iets aan de vloer moet gebeuren. De 

vloer heeft niet meer de representatieve uitstraling die bij het imago van je bedrijf 

of instelling past.  De vloer of vloerbedekking is vies, vlekkerig of heeft zijn glans 

 verloren en je staat voor de keus om de bestaande vloerbedekking te vervangen of 

te reinigen en te laten renoveren. 

Met meer dan 25 jaar ervaring ben ik in de praktijk heel veel soorten vloeren en 

vloerbedekking tegengekomen en heel veel soorten onderhoudmethodes en heb 

daarmee goede en minder goede ervaringen opgedaan. 

Met deze praktijkervaring help ik je graag om een  keus te maken als je een nieuwe 

vloer of  vloerbedekking gaat aanschaffen. 

Ik hoop dat je met deze informatie beter in staat bent om een goede afweging te 

maken als jouw pand of klant een nieuwe vloer of vloerbedekking nodig heeft.  

Mocht je desondanks toch graag wat hulp willen bij aanschaf of een onderhoudsad-

vies, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Ik help je geheel vrijblijvend 

graag, gewoon omdat ik dat leuk vind.

Jelle Miedema

JNC Vloeronderhoud

j.miedema@jncleaning.nl

Telefoon 071-7370426

Mobiel 06 51 125 698

www.jncleaning.nl

www.jncvloeronderhoud.nl
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PREVENTIEVE MAATREGELEN

Kosten besparen op vloeronderhoud door een juiste keus vloer of vloer

bedekking en een juiste keus van goed onderhoud.

Uit ervaring is gebleken dat onderhoudskosten gedurende de “lifetime” van som-

mige vloeren 5 tot 10 maal zoveel bedragen dan de aanschafkosten. Met andere 

woorden gedurende de levenscyclus van de vloerbedekking ben je aan onderhoud 

een veelvoud kwijt van de aanschafkosten.  Door een andere keus vloer of vloerbe-

dekking en een juiste keus van goed onderhoud verleng je de levensduur van je vloer-

bedekking aanzienlijk en kun je dus veel geld besparen.

Om langer met vloeren of vloerbedekking te doen zijn hier in ieder geval een 

paar belangrijke preventieve maatregelen.

Een grote entreemat. 

De meeste beschadigingen ontstaan door zand en vuil dus zorg als het even kan altijd 

voor een flinke, lange schoonloopmat van liefst 3 meter bij de entree. Deze vangt 

vocht en vuil direct bij de ingang op en maakt schoenzolen schoon en droog. Perio-

diek reinigen van een schoonloopmat is noodzakelijk om het opgevangen vuil te ver-

wijderen.

Beschermers onder stoel- en tafelpoten. 

Voorzie alle meubels van NIET krassende doppen. (vilt en teflon doppen zijn niet het 

meest geschikt i.v.m. de korte levensduur). Op You Tube vind je een aantal aardige 

filmpjes over de vloerbeschermers van “Scratchnomore”. 

Welke dop durf jij over de motorkap van je auto heen te halen?

Een extra beschermlaag direct na het leggen van linoleum, marmoleum of PVC.

In de praktijk blijkt dat met name in scholen de combinatie zand en harde poten 

van stoelen en tafeltjes een ware aanslag zijn op het “nieuwe” linoleum of PVC. Fa-

brikanten adviseren in deze situatie om direct na het leggen van de vloer een extra 

beschermlaag aan te brengen als slijtlaag zodat de oorspronkelijke vloerbedekking 

zolang mogelijk intact blijft.
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Vaststellen van de juiste frequentie van onderhoud

Het is van belang is om vast te stellen wie de vloer gaat schoonmaken en in welke 

frequentie het vloeronderhoud uitgevoerd gaat worden. Dit geldt zowel voor  

het handmatige (stofzuigen/stofwissen, moppen/dweilen) als voor het periodiek  

machinale onderhoud (schrobmachine,tapijtreinigingsmachine). 

Het verschil tussen dagelijkse/wekelijkse schoonmaak en Periodiek Onderhoud.

Je auto maak je regelmatig schoon. Dit kun je zelf doen of door een wasstraat.  

In ieder geval heb je hier geen specialist voor nodig. Een onderhoudsbeurt is echter 

een ander verhaal. Hiervoor breng je de auto naar een garage  waar een vakkundig 

monteur je auto helemaal nakijkt. Goed periodiek onderhoud doe je om zo lang 

 mogelijk onbezorgd plezier van je auto te hebben.

Net zoals met je auto is het ook met vloeren en vloerbedekking. Dagelijks of weke-

lijks schoonmaken van je vloer laat je aan je schoonmaakbedrijf over of doe je zelf 

met eigen medewerkers. Maar een grote onderhoudsbeurt laat je aan een daarin 

gespecialiseerd bedrijf over. Dat kan JNC vloeronderhoud zijn, maar als je liever met 

een ander zaken doet, even goede vrienden. Uiteraard nemen wij graag het periodiek 

onderhoud voor onze rekening om je nog jaren plezier van je vloer te bezorgen.  

Kijk hiervoor eens bij het Floor Management Programma op onze website.
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1. ZACHTE VLOERBEDEKKING

1.1 PROJECTTAPIJT 

Weer terug van weggeweest.

Tapijt is er in vele soorten en wordt geleverd in rollen van 4 meter breed of in tapijt-

tegels van 50 x 50 en zelfs in tegels van 100 x 100.

Het heeft een warme, huiselijke uitstraling en is geluid reducerend. Uitstekend te 

gebruiken in kantoren, hotels en kleine en grote winkels, maar minder geschikt in 

ruimtes waar nogal eens gemorst wordt met vloeistoffen zoals kantines of kinder-

dagverblijven. 

Voor tapijt worden diverse garens gebruikt, zoals polyamide, polypropyleen, katoen 

of wol. Voor projecttapijt wordt bijna altijd polyamide gebruikt. Dit is niet alleen 

sterk, maar ook lichtecht en elastisch. Ook brand het niet makkelijk wat de veiligheid 

weer ten goede komt. Verder is tapijt vuilverbergend en stofbindend waardoor stof-

zuigen vaak met ruime tussenpozen kan plaatsvinden.

Projecttapijt heeft een lifetime van ca. 15 jaar uiteraard afhankelijk van kwaliteit,  

belasting en goed onderhoud. Qua onderhoudskosten is tapijt goedkoper dan elasti-

sche vloerbedekking zoals linoleum of marmoleum.
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Onderhoud

Een grondige  reiniging van het tapijt door een specialist kan vaak wonderen doen. 

Een proefreiniging om het resultaat te bepalen is aan te bevelen om teleurstelling 

te voorkomen. Na de specialistische reiniging is het raadzaam om het tapijt met een 

vuil- en vlekafstotend middel te behandelen.

Om het tapijt netjes te houden is stofzuigen en het verwijderen van vlekken volgens 

een bepaalde frequentie aan te bevelen. Entrees en verkeerszones dienen dagelijks 

gestofzuigd te worden. 

Natuurlijk maakt het verschil of het tapijt op de begane grond ligt of op de 5e verdie-

ping van een gebouw. Op de begane grond wordt meer vuil naar binnen gelopen dan 

op de 5e verdieping en zal onderhoud in een hogere frequentie moeten plaatsvinden. 

Een goede inloopmat met royale afmeting voorkomt het inlopen van de meeste ver-

vuiling zoals zand e.d.

Naast het hierboven genoemde regelmatig stofzuigen door het schoonmaakbedrijf 

is het aan te raden om jaarlijks een onderhoudsreiniging uit te laten voeren. Dit dient 

echt te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Een gespecialiseerd bedrijf heeft 

diverse reinigingsmethoden in huis en kent de voorschriften van de fabrikant van de 

vloerbedekking. 

Tapijt reiniging kan plaatsvinden door middel van sproei-extractie, poederreiniging, 

kristallisatiemethode  of bonnetreiniging. De eerste methode, sproei-extractie is al-

leen aan te bevelen als er daadwerkelijk heel veel zand in het tapijt zit wat eigenlijk 

alleen voorkomt op de begane grond. Nadeel is dat er veel spoelwater wordt ge-

bruikt waardoor een lange droogtijd noodzakelijk is voordat het tapijt weer mag wor-

den belopen. Bij de drie andere methodes, poederreiniging, kristallisatie methode of 

bonnetreiniging is het tapijt binnen een uur weer beloopbaar. 

Poederreiniging i.c.m. de kristallisatiemethode is 

prima geschikt voor het verwijderen van vlekken 

en vuil uit het tapijt.

7



8

1.2  PROJECTTAPIJTTEGELS

Als je overweegt tapijt aan te schaffen denk dan eens aan de voordelen van  

tapijt tegels:

•  Doordat tapijttegels handzaam in formaat zijn hoeven ruimtes niet geheel te  

worden ontruimd, alleen de meubels verzetten.

•  Bij calamiteiten hoeven slechts een paar tegels eenvoudig te worden vervangen.

•  Tapijttegels worden antislip gelegd waardoor bij verhuizing alle tegels makkelijk 

kunnen worden opgenomen en meeverhuisd.

•  Ideaal voor verhoogde computervloeren.

Kleur

Uiteraard is de gekozen kleur erg belangrijk voor de gevoeligheid voor vervuiling. 

Niet iedere architect houdt rekening met de omstandigheden en gebruiksintensiteit. 

•  Gevoelige kleuren zijn uiteraard alle lichte kleuren zoals lichtgrijs, beige, geel.

•  Minder gevoelig zijn blauw, violet, rood, oranje.

•  Minst gevoelig zijn donkerbruin, antraciet, olijfgroen.

•  Gemêleerde kleuren zijn bijna altijd goed vuilverbergend.
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1.3 FLOTEX

Geen tapijt en geen linoleum.

Flotex wordt ook wel behaard PVC genoemd vanwege de zeer korte beharing. Het is 

een hightech textiele vloerbedekking verkrijgbaar in zowel banen als tegels.

Het kent een combinatie van de warme uitstraling, comfort en akoestiek van tapijt en 

de duurzaamheid en facilitaire  gemak van linoleum of PVC.

Flotex is een goede keus als een  gezonde omgeving belangrijk is.

•  Miljoenen korte vezels vangen de stofdeeltjes waardoor deze niet in de lucht gaan 

rondzweven. 

•  Bij het stofzuigen laat het stof weer makkelijk los. 

•  Flotex is oersterk en kan indien nodig machinaal met een schrobborstel gereinigd 

worden om hardnekkige vlekken te verwijderen zonder dat het wordt beschadigd. 

•  Forbo levert haar Flotex met een antibacteriële Sanitized® behandeling van de rug 

en garandeert een continue bescherming tegen bacteriën als MRSA en E.colli, maar 

ook tegen voetschimmel. Het middel is geïntegreerd in het rugmateriaal waardoor 

de antibacteriële prestaties behouden blijven. Zelfs na nat reinigen en stofzuigen. 

Daarom mag Flotex het keurmerk voeren van de Britse Allergy Foundation.

In verzorgingshuizen waar met koffie- en eetwagentjes wordt gereden hoor ik nog 

wel eens de klacht dat de wagentjes naar links of rechts trekken. De oorzaak hiervan 

is dat de korte beharing niet exact haaks op de rug staat en een kleine afwijking naar 

links of rechts heeft. 

Bij het installeren van Flotex moet de projectstoffeerder er dan ook altijd voor zor-

gen dat de pijlen op de achterkant van het tapijt in de lengterichting van het loopver-

keer wijzen. Dit geldt zowel voor rollen als tegels.

Als je je kunt vinden in de dessins en in de 

korte beharing is dit in praktisch opzicht be-

slist een goede keus. Kijk voor de dessins op 

http://flotexvision.uk

Flotex komen we o.a. tegen in verzorgingshui-

zen, scholen en fitnesscentra, maar zeker ook 

in kantoren.
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2.  ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 

Elastische vloerbedekking is een verzamelnaam voor Linoleum/marmoleum, 

PVC/Vinyl

2.1 LINOLEUM  MARMOLEUM

Linoleum, soms ook kortweg ‘lino’ genoemd, is een erg aantrekkelijke vloerbedek-

king die je vindt in allerlei objecten over de hele wereld. Vanwege de combinatie van 

uitstraling en duurzaamheid vind je het van winkels tot scholen, van kantoren tot 

ziekenhuizen. Linoleum wordt ook verkocht onder de namen Marmoleum, Artoleum, 

Marmorette en nog vele andere namen.  Linoleum kent een heel breed scala van 

patronen en kleuren. Voor kleurcombinaties moet u eens op de website van Forbo 

kijken. Zij hebben een heel eenvoudig designprogramma waarin u zelf kleurcombi-

naties kunt maken in bestaande situaties. Ga naar hun Homepage forbo.nl en klik op 

“Vloerplanner” of klik hier.

Bekendste fabrikanten zijn 

•  Forbo

• Armstrong DLW

• Tarkett
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Linoleum is gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Het heeft een lage glanswaarde 

en de unieke geur van lijnolie. Lijnolie en hars worden vermengd met een vulstof zo-

als kurk of houtmeel waaraan kleurpigmenten zijn toegevoegd. Dit mengsel wordt 

op een jute rug gewalst (geklanderd) waarna het linoleum wordt gedroogd in enor-

me droogkamers. 

Het wordt meestal geleverd in rollen van 2 meter breed of in tegels. De dikte is ver-

schillend, 2 mm , 2,5 mm (projectkwaliteit) en soms 3,2 mm. Sommige fabrikanten 

brengen een speciale slijtlaag (toplaag) aan.  Zo brengt Forbo op zijn marmoleum 

Topshield aan en Armstrong DLW een slijtvaste Polyurethaan laag (PUR of LPX) en 

Tarkett XF (ExtraForce voorzien van een keramiek korrel)

Linoleum heeft een gemiddelde lifetime van 20 tot 30 jaar uiteraard afhankelijk van 

kwaliteit, gebruik en goed onderhoud. 

Waarom en wanneer is een extra beschermingslaag nodig?

Hoewel de toplaag van de fabrikant al direct een goede bescherming biedt bevelen 

de meeste fabrikanten bij veel loopverkeer toch extra bescherming aan.

 Twee lagen geschikte polymeer met een matte of zijdematte afwerklaag kan vaak 

prima volstaan. Als er sprake is van overmatig verkeer of inwerking van kleurstoffen 

(kapsalon) of desinfecterende reinigingsmiddelen (dierenklinieken) zijn hiervoor spe-

ciaal geschikte middelen nodig zoals bijv. Secura hardsealer, Anti Color hardsealer of 

Medica hardsealer van dr. Schutz.

Wat is de beste manier om linoleum te onderhouden?

Mits goed onderhouden heeft linoleum een lifetime van wel 25 jaar en langer.

Veel voorkomende schade wordt veroorzaakt door loszittende lasnaden tussen de 

banen. Hierdoor gaat al snel de rand van het linoleum opstaan en wordt dan vaak 

onherstelbaar beschadigd of kapot geschopt.  Zorg dat loszittende lasnaden zo snel 

mogelijk worden hersteld door een stoffeerder!!!

 

Helaas ben ik in de praktijk veel vloeren tegengekomen waar jarenlang waslaag over 

waslaag was gesmeerd, zonder dat zelfs de vloer goed gereinigd was voor het aan-

brengen hiervan. Het gevolg is ingesloten vuil en randvergoring. Je ziet dan aan de 

zijkanten soms millimeters dikke waslagen zitten wat bruin worden en craquelé vor-

ming ten gevolg heeft. Om dit weer goed te krijgen zijn zware reinigingsmethoden 
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nodig. Met name in scholen wordt onderhoud vaak slecht uitgevoerd, helaas veelal 

onder de druk van veel te lage prijzen.

Linoleum heeft meer onderhoud nodig dan tapijt.

Het beste advies aan degenen die een linoleum vloer hebben is het onderhoud aan 

een expert over te laten. Omdat de toplaag die tijdens de fabricage wordt aange-

bracht per fabrikant verschilt kan deze namelijk lang niet altijd op dezelfde wijze 

worden onderhouden. Ondeskundigheid kan soms onherstelbare schade veroorza-

ken. Alleen daarvoor geschikte producten kunnen op linoleum worden gebruikt.

Een Floor Management Programma zoals JNC dat heeft is aan te bevelen, zo niet 

noodzakelijk, om elastische vloerbedekkingen jarenlang in een goede conditie te 

houden.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de vloeren en per ruimte wordt bekeken 

hoe groot de verkeersintensiteit is. Aan de hand hiervan wordt een onderhouds-

programma opgesteld. Hierbij wordt bijvoorbeeld jaarlijks of per 2 jaar de toplaag 

met de vervuiling van de bestaande polymeerlaag verwijderd en worden weer één 

of twee nieuwe, dunne beschermlagen aangebracht. Per half jaar vindt een con-

trole plaats. Het dagelijks of wekelijks schoonmaakonderhoud wordt door uw eigen 

schoonmaakdienst uitgevoerd met de juiste reinigingsproducten.

2.2 PVC OF VINYL VLOERBEDEKKING

PVC is een afkorting van polyvinylchloride. In feite is er geen verschil tussen een PVC 

of een Vinyl vloer.  Bij een PVC vloer denken we vaak in stroken of tegels en bij Vinyl 

aan kamerbrede rollen.

De bekendste fabrikanten zijn:

•Armstrong DLW

• Tarkett

• Forbo

• Gerflor

• Mflor

• Tajima

• Antico
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Had dit soort vloerbedekking een aantal jaren geleden nog een “plastic” uitstraling, 

door verbeterde technieken in met name de toplaag is die  “plastic” uitstraling bij de 

betere merken geheel verdwenen. 

Bijvoorbeeld de PVC stroken met houtdesign zijn bedrieglijk echt en zelfs de “hout-

nerf” wordt hierin voelbaar nagemaakt.

Vanwege de vele mogelijkheden in kleuren en dessins wordt PVC vloerbedekking dan 

ook steeds populairder bij binnenhuisarchitecten en stylisten. 

Er zijn heterogene en homogene vinyl soorten. Een heterogene vinyl bestaat uit 

meerdere lagen terwijl een homogene vinyl uit 100 % PVC bestaat en niet is bedrukt.

De meest voorkomende PVC is de heterogene vinyl. Op de backing wordt een film 

met een dessin geplakt in oneindig veel variaties en kleuren. Vervolgens komt er een 

transparante toplaag/slijtlaag overheen van Polyurethaan (PUR). Bij commercieel  

gebruik dient deze minimaal  0,7 – 1,0 mm dik te zijn.

PVC heeft een lifetime van 10 – 15 jaar mits de vloer goed is geïnstalleerd en goed 

wordt onderhouden.

Hoewel PVC beslist een prachtig product is zit er één nadeel aan. Het is in essentie 

een aardolie product en olie raakt uiteindelijk uitgeput. In principe kan PVC/vinyl  

gerecycled worden maar eenmaal vastgelijmde PVC helaas nog niet.

Onderhoud

Bijna alle fabrikanten van PVC vloerbedekking claimen dat de fabrieksmatig aange-

brachte toplaag niet extra beschermd hoeft te worden. In de praktijk blijkt echter 

dat iedere toplaag vroeg of laat slijt en een herstelbeurt nodig heeft. Wanneer dit 

nodig is, is afhankelijk van de belasting en goed of slecht onderhoud. Soms kan een 

spraywas voldoende zijn, maar zeker aan te bevelen is om de bestaande slijtlaag te 

herstellen door het aanbrengen van een nieuwe 2-componenten Polyurethaan (PUR) 

toplaag. 

De meeste projectinrichters hebben in de praktijk al een en ander gezien en geven 

dan ook vaak als advies na minimaal een jaar een extra slijtlaag aan te brengen in de 

vorm van een PU beschermlaag.
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3.  NATUURSTEENVLOEREN

Algemeen

Natuursteen vloeren vinden we vaak in entrees van prestigieuze gebouwen. Het 

heeft een chique uitstraling en geeft extra allure aan een entree. Natuursteen vloe-

ren kunnen een ruw afgewerkt oppervlak hebben zoals kwartsiet of leisteen of een 

gepolijst oppervlak zoals marmer en graniet.

De meeste natuursteen soorten zijn slijtvast en kleurecht waardoor ze zeer geschikt 

zijn voor vloeren. Natuursteen vloeren zijn verkrijgbaar in talloze structuren, kleuren, 

afmetingen en patronen.

3.1 MARMER, TRAVERTIN, BELGISCH HARDSTEEN

Marmer, travertin en Belgisch hardsteen zijn kalkhoudende steensoorten. Marmer en 

travertin zijn vrijwel volledig gevormd uit kalk (calciumcarbonaat). Deze steensoorten 

zijn poreus en slecht bestand tegen zuren. Druppels van bijvoorbeeld jus d’orange 

moeten dan ook direct worden verwijderd om geen doffe plek te veroorzaken. Deze 

steensoort is meestal gepolijst tot een hoogglans of gezoet tot een zijdeglans. 

Onderhoud 

De glans kan door veel gebruik verdwijnen, bijvoorbeeld in de looppaden. Dit is even-

wel goed te herstellen d.m.v. polijsten en/of kristalliseren waarbij het calciumcar-

bonaat door een chemische reactie met de kristallisatie vloeistof wordt omgezet in 

keiharde microkristallen. De vloer wordt hiermee tevens minder poreus.

Het kristalliseren van marmer wordt vaak toegepast als de vloeren niet teveel zijn 

aangetast met krasjes en andere oneffenheden in de vloer.

Met kristalliseren kan een dof gelopen vloer weer op glans gebracht worden. De 

glansgraad na behandeling hangt af van de oorspronkelijke oppervlaktebewerking 

(gezoet of gepolijst) en de mate waarin deze dof is gelopen. Kristalliseren maakt 

ondiepe krasjes minder zichtbaar. Andere beschadigingen blijven onveranderd zicht-

baar, zoals scheuren, diepere krassen en oneffenheden. 

Bij diepere beschadigingen en grotere oneffenheden zal de vloer met diamantschij-

ven in verschillende fasen opnieuw worden geslepen en gepolijst tot een nieuwe 

vloer.
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Coaten of waslaag  aanbrengen

Een andere methode om de glans van natuursteen te herstellen is door een bescher-

mende kunststoflaag aan te brengen.  

Deze laag is d.m.v. goed periodiek onderhoud prima bij te houden..

Impregneren

Door de vloer te impregneren met een impregneermiddel help je het indringen van 

vuil en vocht te voorkomen. 

Echter  een impregneermiddel verandert de bestanddelen van natuursteen niet, en 

blijft  door de in de natuursteen aanwezige kalk ook met een impregneermiddel nog 

gevoelig voor zuren.

3.2 GRANIET

Graniet is veel harder dan kalksteen soorten zoals marmer. Het is zuur- en vorst-

bestendig en zeer slijtvast. Ook graniet wordt meestal gepolijst tot een hoogglans of 

gezoet tot een zijdeglans. 

Wanneer de glans na vele jaren van gebruik minder is geworden zal deze weer gesle-

pen en gepolijst moeten worden met diamantschijven. Omdat graniet geen of  

nauwelijks kalk bevat kan deze niet worden gekristalliseerd.

3.3 LEISTEEN EN KWARTSIET

Leisteen is te verkrijgen in vele natuurlijke kleuren en structuren.

Leisteen is ontstaan door erosie-afzetting. Door hoge druk en temperatuurverschil-

len verstenen afgezette kleilagen. Leisteen bestaat uit een aantal lagen en kent een 

natuurlijke splijtlaag wat een oneffen oppervlak  tot gevolg heeft. Leisteen is ge-

vormd uit klei waardoor ze vrij zacht is. Slijtage en afschilfering treden relatief snel 

op maar door haar robuuste uiterlijk wordt dat in de praktijk niet snel als storend  

ervaren. 

Kwartsiet is een zusje van leisteen en is net als leisteen sterk gelaagd en wordt op 

dezelfde manier gewonnen. Ze worden gespleten waardoor een natuurlijk  

breu koppervlak ontstaat. Kwartsiet is evenwel veel slijtvaster dan leisteen omdat ze 

bestaat uit kwartsmineralen. Omdat het minder gevoelig is voor slijtage en beschadi-

gingen is het een uitstekende vloer voor ruimten die intensief worden gebruikt.
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Impregneren

Omdat zowel leisteen als kwartsiet  poreus zijn verdient het aanbeveling deze vloe-

ren na het leggen te impregneren. In de praktijk betekent dit dat vuil niet gemakke-

lijk diep in het natuursteen kan trekken.  Het wordt dus eenvoudiger om vlekken en 

vuil te verwijderen. Een impregneermiddel werkt van binnenuit en is een goede eer-

ste linie tegen vuil en vlekken, het is echter geen ondoordringbaar harnas. 

Natuursteen vloeren zijn redelijk makkelijk in onderhoud mits de juiste reinigingspro-

ducten worden gebruikt. Door gebruik van verkeerde of teveel reinigingsmiddelen 

ontstaat er een zeepfilm die de vloer glad en dof maakt.
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4.  GIETVLOEREN

Algemeen

Gietvloeren worden met de hand over een stabiele ondervloer uitgegoten waarna ze 

met een troffel uit worden gestreken. De vloer egaliseert zich verder zelf doordat ze 

dik vloeibaar is. Ze hoort een laagdikte te hebben van 3 tot 5 mm. Hierna wordt de 

vloer afgewerkt met een beschermende PU-coating.

Gietvloeren zijn naadloos en vloeistofdicht. 

De meest voorkomende gietvloeren zijn polyurethaan gietvloeren en epoxy gietvloe-

ren. Beide zijn in alle mogelijke RAL of NCS kleuren te verkrijgen.

4.1 EPOXYVLOER

Een epoxyvloer is 2 x zo hard als beton. Daarom vinden we deze vloeren veelal bij 

wat zwaardere toepassingen zoals garages en industrievloeren. Epoxy is stoot- en 

slagvast. Nadeel is dat een epoxyvloer minder elastisch is dan een polyurethaanvloer 

en bij een niet stabiele ondergrond scheuren kan vertonen. Verder is de vloer krasge-

voeliger dan een polyurethaanvloer en voelt koud aan zoals een tegelvloer.

4.2 POLYURETHAANVLOER

Een polyurethaanvloer is licht elastisch, scheurt niet en is makkelijk te onderhouden. 

Door zijn flexibiliteit is de vloer geluidsarmer dan een epoxyvloer en heb je minder 

last van contactgeluid. Deze vloer kan ook heel goed in combinatie met vloerverwar-

ming. Door het instrooien van de toplaag met kwartszand, eventueel in een afwij-

kende kleur, krijgt deze een antislip karakter. Polyurethaan vloeren vinden we in kan-

toren, winkels en showrooms.

In de vloer kunnen bedrijfslogo’s of 

reclameteksten worden verwerkt die 

dan worden verzegeld met een be-

schermende PU toplaag.
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Onderhoud gietvloeren

Een gietvloer is redelijk makkelijk in onderhoud mits de juiste reinigingsproducten 

worden gebruikt. Door gebruik van verkeerde of teveel reinigingsmiddelen ontstaat 

er een zeepfilm die de vloer glad en dof maakt.

Het belangrijkste aandachtspunt is de aangebrachte toplaag. Tegen welke belas-

tingen moet de vloer bestand zijn. In een kapsalon zal rekening moeten worden ge-

houden dat er kleurstoffen worden gemorst. Een kleurstof laat heel snel zijn sporen 

na. Gelukkig zijn er 2 componenten PU topcoatings die hier goed tegen kunnen. Zo 

zijn er ook speciale coatings voor bijvoorbeeld een dierenkliniek waar men te maken 

heeft met urine en desinfectiemiddelen. Vertel jouw leverancier dus altijd aan welk 

soort belasting de vloer wordt blootgesteld zodat hij de juiste topcoating gebruikt.

Gietvloer renovatie

Uiteindelijk zal iedere toplaag krassen gaan vertonen waardoor deze dof wordt en 

er vuil in de krassen gaat zitten. Gelukkig kunnen deze toplagen door een specialist 

heel goed worden vernieuwd, desnoods in een andere kleur, waardoor de vloer er 

weer als nieuw uitziet.

Ik ben me ervan bewust dat deze informatie lang niet volledig is. Daarvoor zijn er te 

veel soorten vloerbedekking en onderhoudmethodes. Heb je meer informatie nodig 

neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Nogmaals ik doe het graag.

Je kunt me rechtstreeks bereiken op 06 51 125 698 of j.miedema@jncleaning.nl

Jelle Miedema


