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ONTWERPSPECIFICATIE VAN DE BECOSAN®-AFWERKING VOOR 
GEPOLIERDE BETONVLOEREN 

 
Opmerkingen van de bestekschrijver: BECOSAN® is een slijp- en polijstbehandeling voor 
industriële betonvloeren. Deze behandeling bestaat uit een microslijpprocedure en het 
aanbrengen van twee indringende chemicaliën: BECOSAN DENSIFIER® en BECOSAN 
PROTECTIVE SEALER®. BECOSAN® is speciaal ontworpen om geharde, stofdichte vloeren te 
bekomen met een verbeterde stootvastheid, op welk oppervlak het product ook wordt gebruikt. 
Door middel van verschillende slijp- en polijsttechnieken kunnen diverse vloerafwerkingen 
worden verkregen.  BECOSAN DENSIFER® is een oplossing op waterbasis die doordringt in het 
betonnen oppervlak en er reageert met de vrije kalk. De chemische reactie zorgt voor een 
betonnen oppervlak met een dichtere samenstelling, waardoor de vloer slijtvast en stofdicht is. 
Om de vlekbestendigheid te verhogen, raden we aan om daarna BECOSAN PROTECTIVE 
SEALER® aan te brengen.   BECOSAN PROTECTIVE SEALER® is een oplossing op waterbasis, 
samengesteld uit unieke polymeren en specifiek ontwikkeld om door te dringen in reeds 
verdicht beton en ervoor te zorgen dat het beton bestand is tegen vloeistoffen. 
 
1. ALGEMEEN 

 
1.1. PROCEDURE 

1.1.1.  Voorbereiding oppervlak. 
1.1.2.  Het aanbrengen van een heldere, kleurloze, vloeibare betonverharder. 
1.1.3.  Het slijpen en polijsten van een vloer tot de gewenste afwerking. 
1.1.4.  Het aanbrengen van een beschermende sealer op waterbasis. 

 
1.2. REFERENTIES 

1.2.1.  ASTM 150-06. Elektrische weerstand van conductieve en statisch-dissipatieve 
veerkrachtige vloeren. 

1.2.2.  DIN EN 13892-4:2002. BCA slijtweerstandtest. 
1.2.3.  BS 7976.2:2002+A1:2013. Slingerproef voor slipweerstand. 

 
1.3. SUBMITTALS 

1.3.1.  Dien de productgegevens en de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant in. 
1.3.2.  Verschaf documenten waaruit blijkt dat de afwerker gecertificeerd is door de 

fabrikant van het polijst- en verhardingsproduct. 
1.3.3.  Neem contact op met de fabrikant of de leverancier voor een lijst van 

gecertificeerde applicateurs.  
 

1.4. KWALITEITSBORGING 
1.4.1.  Kwalificaties van de installateur 

 
- Werk samen met een ervaren installateur en vakmensen die grondig 

opgeleid zijn en ervaring hebben met vloerbehandeling. 
- De applicateur is: 
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- Een door BECOSAN® erkende applicateur, gecertificeerd door 
BECOSAN APS en die in een periode van drie jaar minimaal 5 
gelijkaardige projecten met dezelfde omvang en complexiteit als 
dit contract heeft uitgevoerd. 

- Een BECOSAN-applicateur van niveau 2 erkend door BECOSAN 
APS. 
 

- Mock-ups. 
- Maak een mock-up met de gewenste afwerking om de afwerking van 
het oppervlak en de kleurvariaties te tonen en om het niveau van 
vakmanschap vast te stellen. 
- Bouw een mock-up op de locatie en met de afmetingen aangegeven 
door de architect of de vertegenwoordiger van de eigenaar. 
- Zorg ervoor dat, voordat u verdergaat, de mock-up voldoet aan alle 
eisen van de architect of de vertegenwoordiger van de eigenaar. 
- Houd de mock-up tijdens de werken in een perfecte staat en gebruik 
het als standaardvoorbeeld om de kwaliteit van het geleverde werk 
aan af te toetsen. 
 

- Geef de naam van een technisch gekwalificeerde vertegenwoordiger uit de 
sector van het betonpolijsten. 
 
- Geef de naam van een technisch gekwalificeerde vertegenwoordiger uit de 
sector van de betonverhardingsmiddelen. 
 
- Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid betonverharder ter plaatse is. 

 
1.5. LEVERING, OPSLAG EN VERWERKING 

1.5.1.  Lever de materialen ter plaatse in de originele, ongeopende verpakkingen van de 
fabrikant, met etiketten waarop de productnaam en de fabrikant duidelijk zijn 
aangegeven. 

1.5.2.  Bewaar de materialen in een schone, droge ruimte volgens de instructies van de 
fabrikant. 

1.5.3.  Zorg ervoor dat de producten niet bevriezen. 
1.5.4.  Vermijd direct contact met dit product, omdat het lichte tot matige irritatie van 

de ogen en/of de huid kan veroorzaken. 
1.5.5.  Bescherm de materialen tijdens de verwerking en aanbrenging om schade of 

vervuiling te voorkomen. 
 

1.6. MILIEUVEREISTEN 
1.6.1.  Breng het product niet aan wanneer verwacht wordt dat de temperatuur van de 

lucht, het oppervlak of het materiaal binnen vier uur na de verwachte aanbrenging 
onder 4°C (40°F) zal dalen. 

1.6.2.  Breng het product niet aan op bevroren beton. 
1.6.3.  Gebruik het product niet op zeer dichte of niet-poreuze oppervlakken. 
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1.6.4.  Beperk schade door overmatig stof veroorzaakt door de slijp-/polijstprocedure. 
1.6.5.  Verwijder het verzamelde natte betonslib van het polijsten op de juiste manier. 

 
2. PRODUCTEN 

 
2.1. FABRIKANT 

2.1.1.  BECOSAN APS 15 Nebelvej 8700 Horsens Denemarken.  
             Contactnummer: +4581814040.  
Website:www.becosan.com 

 
2.2. MATERIALEN 

2.2.1.  De volgende apparatuur moet worden gebruikt voor het slijpen/polijsten: 
1. Een dubbele zitvlindermachine van 90 cm met twee schuurschijven. 
2. Een zitschrobzuigmachine om tijdens de verschillende stappen van het 
slijpen schoon te maken. 
3. Een mechanische vlindermachine van 60 cm voor de randen. 

2.2.2.  De apparatuur die zal worden gebruikt voor het slijpen/polijsten moet in goede 
staat zijn. 

2.2.3.  Voor het slijpen/polijsten van randen moet een handslijpmachine met 
stofafzuiging of een mechanische vlindermachine van 60 cm worden gebruikt. 

2.2.4.  De diamantslijpsegmenten zijn: 
- Metaalgebonden: met korrel 120, afhankelijk van het betonnen oppervlak 
in kwestie. 

2.2.5.  De diamantpolijstpads zijn: 
- Harsgebonden:  met korrel 50, 100, 200, 400, 1000, en 3000. 

2.2.6.  De slijppads voor de randen zijn: 
- Harsgebonden:  met korrel 50, 100, 200, 400, 1000 en 3000. 

2.2.7.  Materiaal voor het verharden en reinigen van de vloer na het slijpen/polijsten: 
- Auto-zitschrobmachine van Tennant of gelijkwaardig met een borsteldruk 
van 68 kg. 
- Raadpleeg de handleiding van de auto-schrobmachine voor de 
reinigingsinstructies na het verharden en het conditioneren van de vloer. 
- Laat geen verhardingsmiddel achter in de autoschrobber na het verharden. 

2.2.8.  Verhardingsmiddelen voor beton: 
- De te gebruiken vloeibare verharder/verdichter is BECOSAN DENSIFIER® 
zoals vervaardigd door BECOSAN APS. 

2.2.9.  Beschermende sealer voor beton: 
- De te gebruiken gemodificeerde polymeerbetonvloersealer op waterbasis 
is BECOSAN PROTECTIVE SEALER® zoals vervaardigd door BECOSAN APS. 

2.3. GERELATEERDE MATERIALEN 
2.3.1.  Water:  Drinkbaar water. 

 
3. UITVOERING 

 
3.1. ONDERZOEK 
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3.1.1.  Onderzoek de oppervlakken die behandeld zullen worden. Verwittig de architect 
als de oppervlakken niet aanvaardbaar zijn. Breng het product niet aan totdat de 
onaanvaardbare omstandigheden zijn gecorrigeerd. 

3.1.2.  De uiteindelijke glans is gelijk aan de glans die op de mock-up werd goedgekeurd. 
 

3.2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET POLIJSTEN 
3.2.1.  Coördineren van polijstwerkzaamheden met andere bijbehorende 

werkzaamheden. 
3.2.2.  Gebruik geen middelen om vlekken of slijtplekken te verwijderen. 
3.2.3.  Begin en voltooi het polijstproces binnen de twee weken voor de datum van 

ingebruikname de vloer. 
3.2.4.  Maak zoveel mogelijk gebruik van machines om een optimaal rendement te 

verkrijgen. 
 

3.3. VOORBEREIDING OPPERVLAK 
3.3.1.  Bescherm aangrenzende oppervlakken die niet zullen worden behandeld. 
3.3.2.  Reinig en bereid de oppervlakken voor op een behandeling volgens de instructies 

van de fabrikant en zorg ervoor dat alle vlekken, olie, vet, lossingsmiddelen, stof 
en vuil vóór het aanbrengen worden verwijderd. 

3.3.3.  Zorg ervoor dat het beton minimaal 28 dagen oud is. 
 

3.4. AANBRENGING 
Opmerkingen van de bestekschrijver:  Selecteer 1, 2 of 3 op basis van de vloerafwerking voor de 
projectvereisten.  

A.  BECOSAN MATT PLUS:  MATTE AFWERKING DIE DE ZIJVERLICHTING REFLECTEERT.  

B.  BECOSAN SEMI GLOSS:  GLANZENDE AFWERKING DIE DE BOVENVERLICHTING 
REFLECTEERT. 
C.  BECOSAN HIGH GLOSS:  HOOGGLANZENDE AFWERKING DIE ER NAT UITZIET EN 
ALS EEN SPIEGEL DE ZIJ- EN BOVENVERLICHTING REFLECTEERT. 

 
3.4.1.  Om een satijnmatte afwerking te verkrijgen die de zijverlichting (BECOSAN MATT 

PLUS) reflecteert, moet u ervoor zorgen dat de applicateur de toepasselijke 
procedures volgt met slijpschijven in de hieronder genoemde volgorde. 

- Controleer of de vloer schoon en droog is voordat u start met het 
polijstproces. 
- Inspecteer en controleer of de vloer geen gebogen voegen, grote scheuren, 
afspatting van beton of oneffenheden vertoont. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 50 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak schoon om het 
betonslib te verwijderen. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 100 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak schoon om het 
betonslib te verwijderen. 
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- Breng 100 ml BECOSAN DENSIFIER® aan per m2 en verspreid het 
gedurende 45 minuten met een dweil over de vloer. Zorg ervoor dat er 
nergens plassen of ophopingen van het verhardingsmiddel ontstaan. 
- Verwijder het overtollige materiaal met een trekker.  
- Wacht 1-2 uur afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.  
- Controleer of de vloer droog en afvalvrij is voordat u start met het 
polijstproces. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden polijstsegment met korrel 
200 met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak schoon om 
losse deeltjes betonslib te verwijderen. 
- Breng 100 ml BECOSAN DENSIFIER® aan per m2 en verspreid het 
gedurende 45 minuten met een dweil over de vloer. Zorg ervoor dat er 
nergens plassen of ophopingen van het verhardingsmiddel ontstaan. 
- Polijst het droge oppervlak met een polijstspons om resten te verwijderen. 
 

3.4.2.  Om een glanzende afwerking te verkrijgen die boven- en zijverlichting vanuit een 
hoek van 35-40' reflecteert met verhoogde lichtreflectie (BECOSAN SEMI GLOSS), 
moet u ervoor zorgen dat de applicateur de toepasselijke procedures volgt met 
slijpschijven in de hieronder vermelde volgorde. 

- Controleer of de vloer schoon en droog is voordat u start met het 
polijstproces. 
- Inspecteer en controleer of de vloer geen gebogen voegen, grote scheuren, 
afspatting van beton of oneffenheden vertoont. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 50 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak schoon om het 
betonslib te verwijderen. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 100 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Stofzuig het oppervlak om het 
betonsblib te verwijderen. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 200 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak schoon om het 
betonslib te verwijderen. 
- Breng 100 ml BECOSAN DENSIFIER® aan per m2 en verspreid het 
gedurende 45 minuten met een dweil over de vloer. Zorg ervoor dat er 
nergens plassen of ophopingen van het verhardingsmiddel ontstaan. 
- Verwijder het overtollige materiaal met een trekker.  
- Wacht 1-2 uur.  
- Controleer of de vloer droog en afvalvrij is voordat u start met het 
polijstproces. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 400 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Stofzuig het oppervlak om betonsblib te 
verwijderen. 
- Breng 100 ml BECOSAN PROTECTIVE SEALER® aan per m2 en verspreid het 
gelijkmatig met een dweil over de vloer. Zorg ervoor dat er nergens plassen 
ontstaan. 
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- Wrijf de vloer glad met een met diamant geïmpregneerde pad voor 
drooggebruik met korrel 3000 om verdere resten te verwijderen. 
 

3.4.3.          Om een hooglanzende afwerking te verkrijgen die er nat uitziet en als een 
spiegel de zij- en bovenverlichting reflecteert (BECOSAN HIGH GLOSS), moet u 
ervoor zorgen dat de applicateur de toepasselijke procedures volgt met 
slijpschijven in de hieronder vermelde volgorde. 

- Controleer of de vloer schoon en droog is voordat u start met het 
polijstproces. 
- Inspecteer en controleer of de vloer geen gebogen voegen, grote scheuren, 
afspatting van beton of oneffenheden vertoont. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 50 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak schoon om 
betonslib te verwijderen. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 100 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Stofzuig het oppervlak om betonsblib te 
verwijderen. 
- Slijp met behulp van het harsgebonden slijpsegment met korrel 200 het 
vloeroppervlak met een snelheid van 1000 m2/uur. Maak het oppervlak 
schoon om betonslib te verwijderen. 
- Breng 100 ml BECOSAN DENSIFIER® aan per m2 en verspreid het 
gedurende 45 minuten met een dweil over de vloer. Zorg ervoor dat er 
nergens plassen of ophopingen van het verhardingsmiddel ontstaan. 
- Verwijder het overtollige materiaal met een trekker.  
- Wacht 1-2 uur.  
- Controleer of de vloer droog en afvalvrij is voordat u start met het 
polijstproces. 
- Slijp het vloeroppervlak met het harsgebonden slijpsegment met korrel 400 
met een snelheid van 1000 m2/uur. Stofzuig het oppervlak om betonsblib te 
verwijderen. 
- Slijp met het harsgebonden slijpsegment met korrel 1000 het 
vloeroppervlak met een snelheid van 1000 m2/uur. Stofzuig het oppervlak 
om betonsblib te verwijderen. 
- Slijp met het harsgebonden slijpsegment met korrel 3000 het 
vloeroppervlak met een snelheid van 1000 m2/uur. Stofzuig het oppervlak 
om betonsblib te verwijderen. 
- Breng 100 ml BECOSAN PROTECTIVE SEALER® aan per m2 en verspreid het 
gelijkmatig met een dweil over de vloer. Zorg ervoor dat er nergens plassen 
ontstaan. 
- Wrijf de vloer glad met een met diamant geïmpregneerde pad voor 
drooggebruik met korrel 3000 om verdere resten te verwijderen. 
 

3.5. BECOSAN® PROTECTIVE SEALER 
3.5.1.  Breng BECOSAN PROTECTIVE SEALER® aan, onverdund, volgens de instructies van 

de fabrikant. 
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3.5.2.  Sproei BECOSAN PROTECTIVE SEALER® met een industriële sproeier. 
3.5.3.  Bevochtig de microvezelaanbrenger met BECOSAN PROTECTIVE SEALER® voor 

gebruik. 
3.5.4.  Verspreid BECOSAN PROTECTIVE SEALER® gelijkmatig met een 

microvezelaanbrenger en zorg ervoor dat het product niet kan drogen voordat het 
volledig is verspreid. 

3.5.5.  Laat de BECOSAN PROTECTIVE SEALER® volledig drogen, en gebruik dan een 
diamantpad met korrel 3000 met een snelheid van 2000 RPM. 
 

3.6. BESCHERMING 
3.6.1.  Houd het oppervlak doorg gedurende minimaal 48 uur na het aanbrengen. 
3.6.2.  Wacht 72 uur voordat de vloer wordt blootgesteld aan zwaar verkeer. 

 
EINDE SECTIE 


