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P.V. Verwerking Beton-Cire, Beton Flow en Beton Floor 
 

Beton Cire Originale 
 

Het is de hand van de verwerker die de uitstraling bepaald van Beton Cire producten. 
Beton cire wordt in 2 lagen opgebracht. Deze geven een einddikte van 2-3 mm. Het is aan 
te bevelen niet dikker als 5mm te werken. 
 
Cement en pigment droog mixen (tip om pigment strepen te voorkomen kunt u het gemixte 
materiaal zeven) 

 
Het met pigment gemixte cement mengen met de Resin 

- Mengverhouding 4kg mortel/1kg Resin 
- Wilt u elektronisch mixen dan kleine mixer gebruiken, mixen met een kort en 
  langzaam toerental. 
- Niet meer mengen dan u in 30/40 minuten kunt verwerken. 

 
1ste laag Beton Cire Originale 

- Met spackmes, spaan of frans rood mes een dunne (<2mm) laag opbrengen, zo 
             egaal mogelijk 

- Droogtijd 15 - 45 minuten (handdroog) 

 
2e laag Beton Cire Originale 

- Dunne laag opbrengen. 1ste en 2de laag 3mm 
- Droogtijd 24 uur 
- Schuren met korrel 80 - 120, let op te lang en op één plek kan donkere vlekken 
  geven 
- Droogtijd 3 - 5 dagen restvocht <4% 
- Impregneer en sealen (zie hoofdstuk Sealen) 

 
Beton Floor 

 
Uitstraling en sterkte is sterk afhankelijk van de ondervloer. Het is aan de verwerker 
zorg te dragen voor een goede ondergrond. Zie aanwijzing ondergrond 
 

- Beton floor wordt in drie lagen opgebracht, 1x Grip en 2x Finition 
- De gezamenlijke laagdikte 2 - 3 mm, een dikkere laagdikte moet worden 
  vermeden 

 
Grip vermengen met Pigment (Zie Beton Cire Originale) 

- Vermengen en elektronisch mengen met Premix, mengverhouding 2 delen 
  cement/ 1 deel premix 
- Zoveel materiaal mixen als nodig voor 1 laag, verwerkingstijd max 2 uur 
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1e laag Grip 
- Indien de ondergrond cement is vooraf licht en gelijkmatig bevochtigen. 
  Plasvorming, strepen en waterdruppels vermijden 
- De Grip in kleine porties uitgieten en in een dunne laag zo glad mogelijk 
  aanbrengen 
- Droogtijd ca 5 - 10 uur. droogtijd kan verkort worden door windblazers 
 

1e laag Finition 
- De Finition cement en pigment zeer goed mengen, door het te mixen. 
- Voor u Finition aanbrengt ondergrond licht bevochtigen. Plasvorming, strepen en 
  waterdruppels vermijden. 
- Finition en Premix goed mengen, mengverhouding 2 delen Finition op 1 deel 
  Premix 
- Finition zo dun mogelijk opbrengen 
- Droogtijd ca 5 uur droogtijd kan verkort worden door windblazers 

 
2e laag Finition 

- Zie 1ste laag Finition 
- Schuren 
- U kunt, als deze laag droog is, na 12 - 24 uur, schuren met korrel 60 - 80 
- Sealen 
- Zie pdf Sealen 

 
Beton Flow 

 
Uitstraling en sterkte Beton Flow wordt mede bepaald door goede voorbereiding 
ondergrond (zie pdf ondergrond voorbereiding) 
 

- Elke ondergrond moet voorbehandeld worden met epoxy hars en afgezand, korrel 0,4 - 
  0,8mm 
- Beton Flow wordt gegoten en gespaand. aanbevolen dikte 4 - 6 mm, bij 4 mm dikte 
  verbruik 25kg = 4,5m2 

 
Cement en pigment 

- 6 liter water en pigment mixen in een hoge, slanke ton. Hierbij 25 kg cement 
   voegen en één en ander minimaal 2 minuten goed mixen. Als mixer aanbevolen 

  een korfroerstaaf 
 

- De gemengde Beton Flow uitgieten over de vloer en met een spaan of rakel verdelen 
- De gehele vloer in één arbeidsgang bewerken 
- Droogtijd 18-24 uur 

 
Schuren 

- Vloer schuren met korrel 120 

 
Sealen 

- Zie pdf P.I. Impregneer en Sealen. 


