
Cement gebonden gietvloer bakkerij Le Perron in Zwolle 
Bij een bakkerij in Zwolle hebben wij 
een cement gebonden gietvloer 
aangebracht. Allereerst is de vloer 
mechanisch voorbewerkt, zodat de 
cement gebonden gietvloer 
aangebracht kan worden op een egale 
ondergrond. Vervolgens is de vloer 
geprimerd om te zorgen voor een 
goede hechting tussen ondergrond en 
cement gebonden gietvloer. Hierna is 
de cement gebonden gietvloer 

aangebracht. Om er voor te zorgen dat de vloer makkelijk te onderhouden is is de vloer afgelakt met 
een PU coating. 
 
Schuren betonvloer Willemstad (Noord-Brabant) 

Voor een klant van ons in Willemstad (Noord-Brabant, Gemeente 
Moerdijk) hebben wij een slechte betonvloer glad geschuurd. Dit is 
gedaan met behulp van een schuurmachine die voorzien is van 
speciale segmenten om het beton glad te schuren. Om tot het 
eindresultaat te komen is er geschuurd in verschillende stappen 
(korrelgrootte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Polijsten van een hardstenen tegel in Helmond 
Bij een bouwbedrijf in Helmond heeft Best Building Service 
B.V. een hardstenen tegelvloer een nieuw aangezicht 
gegeven. Dit hield in dat de vloer allereerst gekristalliseerd is 
(gepolijst). Hierdoor wordt er een klein laagje van de tegel 

(toplaag) 
gepolijst. 
Hierdoor 
krijgt de 
tegel weer 
een 
glanzend 
karakter. 
De vloer is 
vervolgens 
behandeld 
met 
steenzeep. 
Steenzeep 

heeft een sterk reinigende werking, waardoor de vloer gemakkelijker schoon is te houden. Er zal 
geen laag opbouw plaatsvinden zodat de kans op verkleuring nihil is. Tevens heeft steenzeep een 
sterk voedend vermogen waardoor uw vloer er voller en egaler uit zal zien. Bovendien heeft het een 
licht impregnerende werking zodat uw vloer nog beter bestand is tegen vervuiling. 
 
Complete vloerrenovatie Autobedrijf in Bemmel 

Bij een autogaragebedrijf in Bemmel heeft Best Building Service B.V. een 
complete vloerrenovatie gedaan. Waarbij het om totaal 500 m2 
oppervlak ging. De vloer was dusdanig smerig dat er eerst een grondige 
reiniging moest plaatsvinden. Dit ook in verband met de hechting van de 
vloerreparaties aan de ondervloer. Als de vloer vet is dan zullen de 
reparaties eerder loslaten van de ondergrond. 
 
 
 

Vervolgens zijn de slechte delen van de oude gietvloer verwijderd. Als deze niet verwijderd worden 
en er wordt een nieuwe gietvloer over heen gegoten dan zal deze eruit klappen door de druk die op 
de vloer komt te staan. Na het verwijderen van de oude gietvloer zijn de slechte plekken in de vloer 
met behulp van een komschijf verwijderd en de randen van de vloer, waar de gietvloer kan 
weglopen, ingeslepen. Hierdoor zal de nieuwe gietvloer weglopen in de geslepen delen en is hij 
verankerd in de ondervloer. Dit zorgt ervoor dat de vloer niet wegloopt bij het gieten en dat hij gaat 
afbladderen aan de randen. 
 

 



 
Nadat de oneffenheden in de vloer zijn verwijderd is de vloer 
schoongemaakt met behulp van een stofzuiger. Vervolgens is de vloer 
geprimerd. Dit zorgt voor een goede hechting tussen de ondergrond en 
de nieuwe gietvloer. Nadat de primer was opgedroogd zijn er reparatie 
aan de vloer verricht. Dit om de vloer egaal te krijgen. Hierna is de nieuwe 
gietvloer aangebracht op de vloer. Zie hiernaast het eindresultaat. 
 
 
  

 
Polijsten en impregneren betonvloer Nijmegen 
In Nijmegen hebben wij voor een klant een slecht gevlinderde betonvloer geschuurd en daarna 
gepolijst. Vervolgens is de vloer behandeld met een speciale wax. Dit zorgt voor een 
arbeidsvriendelijk onderhoud en een speciale beschermlaag. 

 
 
  



Storten van een betonvloer IJdok Amsterdam 
 

 
 
 


