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DRT Modish Concrete  
Industriele look 
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De DRT Modish Concrete is een dunne (10 - 15 mm) intensief 
gepolijste cementgebonden toplaag van een uitzonderlijke 
kwaliteit, welke aangebracht wordt op een dragende onder-
vloer (beton, cementdekvloer, anhydriet) van voldoende 
sterkte.

DRT Modish Concrete  
De Modish Concrete is het antwoord op de 
heuse gepolijste betonvloer, echter met de 
voordelen van geringe laagdikte en onder-
houdsgemak. Wordt geleverd in een egaal 
beton alsook in een opengeslepen structuur 
waarbij de korrelstructuur van het toeslag-
materiaal in zicht komt.

De toepassingsgebieden van de vloer 
zijn veelvuldig. U kunt hierbij denken aan 
technische  omgevingen zoals, showrooms, 
restaurants, kantines, magazijnen etc. Echter, 
ook  esthetisch komt de vloer prachtig tot 
zijn recht. Denkt u hierbij aan openbare 
gebouwen, supermarkten, winkels, stations-
gebouwen , kantoren en musea.

De DRT Modish Concrete kan worden uitge-
voerd in 3 klassen:
Basic (semi glans).
Standaard (glans).
Briljant (hoog glans).
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Eigenschappen:
Dikte 10 – 15 mm; (afhankelijk van gewenste 
uitstraling)
Kleur: Diverse grijstinten (meerdere kleuren 
mogelijk);
Uitstraling: van zeer fijne natuurlijke beton 
uitstraling tot korrelstructuur;
Chemische weerstand: als een goed verdichte 
en geïmpregneerde betonvloer;
Geen aantasting door cola, ketchup, vet, thee, 
koffie, wijn, olie etc.
Druksterkte ≥ 60 N/mm² (ca 30% hoger dan 
betonvloer);
Buigtreksterkte ≥ 10 N/mm² (ca 100% hoger 
dan betonvloer);
Slijtvastheid: Zéér goed (klasse zwaar vgl.. 
Böhme);
Omdat de poriën in de top zijn verdicht is 
de vloer beschermd tegen indringing van 
vloeistoffen en vervuiling en daardoor goed te 
reinigen. 
Zuren (ontkalker) kunnen de vloer bij langere 
belasting aantasten;
Slipgevaar: voldoet aan de eisen voor toepas-
sing in openbare en publieke ruimtes. 
Elektrische weerstand: Vergelijkbaar met nor-
male beton, geen elektrostatische oplading;
Geen filmvorming: de impregnering vult de 
poriën en vormt geen filmlaag. 
De vloer is onbrandbaar (Klasse A1 fl.);
Stofvrij;
Geen krasvorming zoals bij coating of giet-
vloer;
Milieuvriendelijk en recyclebaar; 
Ademend;
UV bestendig en geen verkleuring; 
Bij calamiteiten, makkelijk te repareren;

Het onderhoud is zeer eenvoudig: zie onder-
houdsadvies .

Opmerking: Voor meer technische gegevens 
met de daarbij behorende prestatieverkla-
ringen en overige informatie,  raadpleeg de 
afdeling technische verkoop DRT Vloeren.
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