we helpen je

Zorgeloos
tuinplezier
productkaart beton
Elk materiaal heeft bepaalde eigenschappen. Deze kunnen ten onrechte gezien worden als
mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk om je hier van tevoren over te
informeren. Daarom vertellen we in deze productkaart wat je van beton kunt verwachten,
zodat je kunt bepalen of deze materiaalsoort de juiste keuze is.
Beton is zeer duurzaam materiaal en daardoor
erg geschikt om buiten te plaatsen. Bij
Vandentop gebruiken we beton voornamelijk
in combinatie met hout. Bijvoorbeeld als
betonnen schuttingpaal of als onderplaat
om te zorgen dat een houten tuinscherm of
zweeds rabat niet in contact komt met de

grond en zo langer meegaat. De onderplaten
zijn ook verkrijgbaar met verschillende
motieven, deze zijn functioneel én decoratief.
Palen en onderplaten zijn beschikbaar in
verschillende afmetingen en in de kleuren grijs
en antraciet. De palen en onderplaten hebben
een gladde afwerking.

Producteigenschappen
KLEINE SCHEUREN | Beton is bijzonder duurzaam en sterk. Toch kan het
voorkomen dat er kleine scheuren ontstaan tijdens transport of het plaatsen.
Beton is voorzien van wapeningsstaal, waardoor deze scheurtjes geen invloed
hebben op de constructiesterkte van de producten. Om de zichtbaarheid van
de scheurtjes te verminderen kun je het beton behandelen met betoncoating.

ONVOLLEDIGE HOEKEN | Beton bestaat onder andere uit zand en grind dat in
een mal gestort wordt. Soms kan er een steentje van het beton tijdens het
storten in een hoek van de mal terechtkomen. Bij het eindproduct zal er dan
een puntje of hoekje ontbreken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij palen met een
diamantkop, waarbij het puntje van de kop ontbreekt.

ROESTPLEKKEN | Beton bestaat onder andere uit zand en grind. Het kan
voorkomen dat er tussen deze materialen ‘oer’ zit. Na verloop van tijd kan ‘oer’
gaan roesten, waardoor er roestplekken op de betonproducten komen. Om dit
proces tegen te gaan, kun je het beton behandelen met betoncoating.

RUW OPPERVLAK EN RANDEN | Beton heeft ruwe randen en een ruw
oppervlak. Dit komt onder meer doordat de mal waar het beton in gestort is
strepen achterlaat. Daarnaast is beton robuust en massief. Ruwe plekken zijn
dan ook kenmerkend voor dit materiaal.

VERKLEUREN | Antraciet betonproducten bevatten koolstof die zorgen voor
de juiste kleur. Als deze producten buiten geplaatst worden, zal de kleurstof
uitlopen en wordt de kleur steeds lichter. Na ongeveer twee jaar is het beton
dan helemaal lichtgrijs. Om dit proces tegen te gaan, kun je het beton
behandelen met betoncoating.
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Producteigenschappen
WITTE VLEKKEN | In beton zit kalk wat uit het beton kan ‘bloeden’ als het
buiten geplaatst wordt. Dit zorgt vaak voor witte vlekken en strepen. Deze
worden na verloop van tijd minder, omdat het kalk dan volledig uit het beton
weggetrokken is. Om dit proces tegen te gaan, kun je het beton behandelen
met betoncoating.

Onderhoud
Voor elk materiaalsoort vind je bij ons de juiste onderhoudsmiddelen.
Onze medewerkers adviseren je graag.
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