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Stone Island
Zand speelt de hoofdrol; het bepaalt de 
structuur en de kleur. Niet overheersend 
maar op een subtiele manier.



Stone Island
Omschrijving: 
Een naadloze vloer op basis van speciaal 
geselecteerd zand gecombineerd met kunst-
hars. Een bijzondere vloer die door de natuur-
lijke kleursamenstelling van het zand en door 
de ambachtelijke applicatiewijze extra char-
me krijgt. De vloer wordt namelijk niet gego-
ten maar met een vloerenspaan aangebracht 
en vlak gesmeerd. 
Door het licht gemêleerde zand is de Stone 
Island vloer minder besmettelijk. Dit maakt 
dat de vloer veel gevraagd is bij gezinnen 
met kinderen en huisdieren. Maar ook voor 
toepassing in winkels, horeca en zorginstel-
lingen is dit een ideale vloer. 
De Stone Island vloer wordt afgewerkt met 
meerdere afwerklagen waardoor de struc-
tuur van de vloer dicht is. Gemorste vloei-
stoffen trekken dus niet in de vloer en kun-
nen gemakkelijk worden afgenomen. 

Eigenschappen: 
De Stone Island vloer heeft net als een 
kunststof gietvloer een naadloos en vloei-
stofdicht karakter. Hierdoor is de vloer hygië-
nisch en goed voor mensen met een aller-
gie aangezien stof en huisstofmijt zich niet 
in de vloer  kunnen nestelen. Door de 
natuurlijke kleurschakering van het zand 
heeft de vloer weinig last van zichtbaar vuil. 
Daarnaast is de vloer gemakkelijk te reini-

gen door middel van stofwissen en dweilen. 
De vloer is slijtvast, in hoge mate chemicali-
enbestendig. 

Toepassingsgebieden: 
Privé:  Woonkamer, keuken, slaapkamer, 
toilet en badkamer. 
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca, 
scholen en zorginstellingen. 

Onderhoud: Zeer onderhoudsvriendelijk, nor-
maal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen 
en dweilen. Er zijn geen vervelende naden en 
voegen. Het wordt aangeraden om met een 
zachte borstel te stofzuigen en bescherming 
te plaatsen onder stoelen en banken om kras-
sen te voorkomen.
Kleuren: 
Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren van 
DRT Vloeren. Van licht- tot zeer donkergrijs 
en verschillende lichte en donkere zandtinten. 

Glansgraad: 
Zijdemat, zijdeglans

Vloerdikte: 
5-6 mm

Aantal benodigde werkdagen: 
5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 
2 dagen volledig uitgehard.
 

Laklaag

Thix laag 2

Thix laag 1

Stone Island

Primer

Cementdekvloer
Foamband

Stone Island
Foamband door DRT. Let op: steekt uit boven de vloer. Plint nadien is vereist.
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