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DFT Terrazzo
de representatieve industriële vloer

PRODUcTinFORMATiE

Er worden steeds meer en hogere functionele eisen gesteld 
aan moderne industriële vloeren. Naast hoge mechanische 
belastbaarheid in combinatie met minimale onderhouds- en 
reinigingskosten is ook een aantrekkelijke look belangrijk. 
Onze DFT Terrazzo voldoet aan al deze criteria en biedt met 
zijn sterke eigenschappen een uitstekend alternatief voor 
traditionele industriële vloeren.

Wij zorgen voor de finishing touch 
De basis van DFT Terrazzo is een cementgebonden industriële 
DFT-vloer. Met een grondige oppervlaktebehandeling wordt 
die stap voor stap in verschillende schuur- en polijst-fasen 
afgewerkt tot DFT Terrazzo. Voordeel: naast de represent-
atieve look biedt DFT Terrazzo ook alle positieve kenmerken 
van onze industriële estrikvloeren. Desgewenst is een 
individuele kleurstelling mogelijk, bijv. door toevoeging van 
kleurpigmenten en/of bijzondere steentoeslagen.

Functioneel en rendabel bij nieuwbouw en 
revitalisering
DFT Terrazzo is tevens geschikt voor de revitalisatie van 
oude DFT-vloeren. Zelfs bij hardnekkig oppervlakkig vuil kan 
het resultaat van de bewerking er als nieuw uitzien. Voordeel: 
afhankelijk van de situatie ter plaatse is de revitalisatie 
ook mogelijk zonder het bedrijf stil te leggen. Het schuren 
gebeurt zonder gebruik van chemicaliën.

Oppervlaktebescherming
DFT Terrazzo krijgt afsluitend altijd een speciale 
oppervlaktebehandeling, die tegen vlekken beschermt 
en bovendien de reiniging nog eenvoudiger maakt. Deze 
bescherming is geschikt voor levensmiddelen, diffusieopen 
en bestand tegen de meeste agressieve stoffen.

Toepassingsgebieden
DFT Terrazzo is ideaal voor industriële vloeren in publiek toegankelijke 
ruimten (bijv. in cash-and-carrybedrijven, bouwmarkten en beurs-
hallen), fabriekshallen, opslaghallen en andere gebouwen voor 
industrieel gebruik. Het is een echt alternatief voor keramische 
plaatvloeren en betonnen vloerbedekkingen. 

Eigenschappen: 
· esthetische oppervlakken
· rendabel en duurzaam
· onderhoudsvriendelijk en goedkoop in reiniging
· slipvrij
· naadloos
· uiterst egaal
· slijtvast en onderhoudsarm
· individuele kleuren mogelijk
· geluids- en trillingsarm berijdbaar
· geschikt voor luchtkussenvoertuigen

Wilt u meer weten?   
Bel ons op, fax ons of stuur ons een e-mail. 
Wij geven u graag persoonlijk advies op basis van uw eisen.
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