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Onderhoud betonvloer:  

Een betonvloer is uiterst robuust en zal niet snel beschadigen. Toch is de toplaag 

van een betonvloer onderhevig aan slijtage en is regelmatig onderhoud daarom 

gewenst. Welk onderhoud er nodig is en hoe u een betonvloer het beste kunt 

reinigen, hebben we hieronder beschreven. 
 

Het dagelijks en periodiek reinigen en onderhouden van een betonvloer kan gedaan worden 

met HardemanClean en HardemanPeriodiek. 

Synthetische alkalische schoonmaakmiddelen zijn uit den boze, want deze kunnen 

kleurschakeringen in de vloer veroorzaken.  

Ook kunt u beter geen schuurspons of schoonmaakmiddelen met schurende componenten 

gebruiken.  

HardemanClean is speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken van verharde en gepolijste 

beton. Polar technologie trekt vervuiling en contaminatie uit het beton, zodat het makkelijk 

afgewassen kan worden. In tegenstelling tot vele andere detergent gebaseerde 

schoonmaakproducten brengt dit middel geen schade toe aan beton door de beschermlaag 

aan te tasten. Het garandeert maximale schoonmaak efficiëntie en schoonmaakresultaten.  

Voordelen: 

✓ Helpt de toplaag verder verharden en verdichten. 
✓ Goede reiniging van de vloer. 
✓ Vermindert de zichtbaarheid van kleine krassen en beschadigingen. 
✓ Vermindert de poreusheid door verdere verdichting. 
✓ Helpt de glans te behouden van gepolijste beton. 

Hoe te onderhouden: 

HardemanPeriodiek = Zoals de naam al zegt, voor periodiek onderhoud. 

Dit onderhoudsmiddel is bedoeld om de vloer extra waterafstotend te maken! 
Als de vloer ‘verzadigd’ is (dat betekend dat de vloer niet meer direct verkleurd tijdens het 
dweilen) kunt u de daarop volgende keer de HardemanClean gebruiken. 
Bovenstaande volgorde van onderhouden herhaald zich afhankelijk van het gebruik van de vloer. 
Dus wanneer de vloer weer snel donker word na het dweilen, is dat een teken om weer vaker de 
HardemanPeriodiek te gaan gebruiken. 
Let op: De vloer dient bij deze behandeling schoon, stofvrij en droog te zijn. 
Doseerverhouding: Voeg 250ml HardemanPeriodiek toe aan 1 liter water.  
 

HardemanClean = Dagelijkse reiniging. 

Dit onderhoudsmiddel kunt u dagelijks toevoegen aan het warme dweilwater. 
Let op: Dweil u vloer regelmatig om jaren lang een fraaie vloer te behouden. 
Doseerverhouding: 
Bij normale vervuiling - minimum 8 ml per liter water (half koffiebekertje per emmer) 
Bij sterke vervuiling - tot 40 ml per liter water (2 koffiebekers per emmer)   


