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de geoptimaliseerde industriële vloer

PRODUCTINFORMATIE

Er worden steeds meer en hogere functionele eisen gesteld 
aan moderne industriële vloeren. Ze moeten belastbaar, 
slijtvast, ondoordringbaar en onderhoudsvriendelijk zijn én 
kwaliteit uitstralen. DFT Lotos voldoet aan deze eisen en 
vormt met zijn gepolijst oppervlak een interessant duurzaam 
en voordelig alternatief voor sealings en coatings.

Wij zorgen voor de optimaal finish
De basis van DFT Lotos is een cementgebonden ind-
ustriële DFT-vloer, die door een systematische bewerking 
en veredeling een duurzaam geoptimaliseerd oppervlak 
met gedeeltelijk zichtbare toeslagstoffen krijgt. Dit heeft 
tot gevolg dat de reiniging, het gebruik en het onderhoud 
veel eenvoudiger worden, zonder dat de positieve 
eigenschappen van DFT-vloeren verloren gaan.

Effectieve en milieuvriendelijke 
revitalisatiemethode
DFT Lotos is tevens geschikt voor de revitalisatie 
van oude DFT-vloeren. Zelfs bij hardnekkig vuil zoals 
lijmresten, plamuur en rubbersporen kan het resultaat 
van de bewerkingen er als nieuw uitzien. Ruwheden 
worden geëgaliseerd en poriën die stof vangen, worden 
geminimaliseerd. Nog een voordeel: afhankelijk van de 
situatie ter plaatse is de revitalisatie ook mogelijk zonder 
het bedrijf stil te leggen. De uitvoering gebeurt zonder 
gebruik van chemicaliën. 

Oppervlaktebescherming
DFT Lotos krijgt optioneel een speciale oppervlakte-
behandeling, die de bescherming tegen vlekken verbetert 
en bovendien de reiniging nog eenvoudiger maakt. 

Deze bescherming is geschikt voor levensmiddelen, diffusieopen 
en bestand tegen de meeste agressieve stoffen.

Toepassingsgebieden
DFT Lotos is uitstekend geschikt voor fabriekshallen, logistieke 
hallen en andere gebouwen voor industrieel gebruik alsmede voor 
publiek toegankelijke ruimten zoals bijv. cash-and-carrybedrijven, 
bouwmarkten en beurshallen. 

Eigenschappen:
· vlakke, hoogwaardige en homogene oppervlakken
· rendabel en duurzaam
· onderhoudsvriendelijk en goedkoop in reiniging
· slipvrij
· naadloos
· uiterst egaal
· slijtvast en onderhoudsarm
· geluids- en trillingsarm met heftrucks 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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