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BELBETON ® VLOERLIFTEN
H e t opho g e n va n be ton vl oe r e n z on de r sl o op w e r k

Ophogen betonvloeren zonder sloopwerk
Verzakte vloeren; een steeds meer voorkomend probleem.
Er bestaan verschillende opties om vloeren op te hogen.

Voor

Vaak moet de bestaande betonvloer worden weggehaald
en opnieuw worden gestort; een dure en tijdrovende klus.
Het ophogen van een betonvloer mét behoud van de bestaande
vloer? Het antwoord ligt bij Belbeton® vloerliften van
Van Dijk Maasland.

Wat is Belbeton® vloerliften?
Bij het proces van vloerliften wordt de ruimte onder de
bestaande betonvloer gevuld met schuimbeton, genaamd
Belbeton®. In de vloer worden gaten van circa vijf centimeter
geboord. Hierop wordt vervolgens een injectiesysteem met
kogelkaan aangebracht, zodat het schuimbeton onder de

Na

vloer gedoseerd kan worden aangebracht. Stapsgewijs wordt
de gehele vloer gelift met een minimum aan overlast.

Van Dijk Maasland
Het bedrijf is meer dan 50 jaar actief binnen de

Uniek Belbeton®

grond-, weg- en waterbouw. Inmiddels mag het een

Belbeton® wordt samengesteld uit cement, water, toeslag

groot aantal aanverwante werkzaamheden tot de

materialen en een schuimvormende hulpstof. Het heeft een

kernactiviteiten rekenen: lichtfunderingstechnieken,

lage volumieke massa (700 kg/m3) en wordt samengesteld

funderingsherstel, productie en verwerking van schuim

naar aanleiding van het gewenste draagvermogen.

beton, milieutechniek, groenvoorziening, buitenruimte
management en civiele en utiliteitsbouw.

Snel en efficiënt
-	 Uw bestaande betonvloer blijft behouden

Bezoek ook de website: www.schuimbeton.nl

-	 Gehele ontruiming overbodig

voor meer informatie.

-	 Lichte scheidingswanden worden meegelift
-	 Sneller en goedkoper dan traditionele methoden
-	 Geen sloop- en bouwwerkzaamheden
-	 Snel belastbare vloer
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