A.A.P.I.O
VLOERRENOVATIE
is een dynamisch bedrijf dat landelijke bekendheid heeft verworven, bij bedrijven
en particulieren,als een betrouwbaar, flexibel en kundig bedrijf dat is
gespecialiseerd in het legklaar opleveren van vloeren voor woning- en
projektinrichters, parketeurs, particulieren en andere opdrachtgevers.
Door onze vakkennis en meer dan ruime ervaring egaliseren wij oude en nieuwe
vloeren zodanig dat hierop verantwoord en met het beste eindresultaat een
nieuwe vloerbekleding kan worden aangebracht.

Als u overweegt een nieuwe bedekking voor uw vloer aan te
schaffen gaat u natuurlijk naar een betrouwbaar bedrijf. Dit
bedrijf zal u uitgebreid voorlichten over het product dat geleverd
wordt. Ook zal de ondervloer ter sprake komen, of u nu kiest
voor parket, kurk, tapijt, vinyl, marmoleum, tegels, enz. iedere
vloerbekleding heeft zijn specifieke eisen zoals o.a. vlakheid en
wellicht moet uw vloer geëgaliseerd worden.
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Egaliseren van vloeren is geen werk voor de
klusser, het is een vak dat het beste door een
specialistisch bedrijf kan worde uitgevoerd
A.A.P.I.O. VLOERRENOVATIE is een specialistisch bedrijf voor het egaliseren van vloeren
van groot tot klein. Door het onbetwiste vakmanschap en allround kennis hebben wij reeds
jaar en dag een goede naam op dit gebied. Met
inzet van uitsluitend hoogwaardige materialen
is uw ondervloer gewaarborgd voor een perfect
eindresultaat.

Egaliseren
in een
paar
stappen:

Het egaliseren van een vloer gebeurt met een
reden zoals:
• Het egaal maken van de ondergrond
• Spanningsverdelende laag op oude lijmresten
en vloeren
• Zorgen voor een laag met voldoende vochtabsorberend vermogen vooral belangrijk bij het gebuik
van dispersielijmen op niet-zuigende ondergronden
• Ruwheid wegnemen en vlakheid verbeteren

2 Vloer wordt stofvrij gemaakt met
een fijngruis-stofzuiger.

Kortom als de basis niet goed is , zal de beste vakman
geen goed werk kunnen maken en zal het gewenste
eindresultaat nooit bereikt worden.
Door te egaliseren wordt het eindresultaat niet alleen
vlakker en mooier maar verlengt ook de levensduur
van de nieuwe bekleding.
A.A.P.I.O. VLOERRENOVATIE is dé vloerrenovatiespecialist onze filosofie is gebaseerd op kwaliteit en
vakmanschap.

1 Voorbehandelen van de
ondervloer o.a. het verwijderen van oude bekleding of losse lagen
met bijvoorbeld een tapijtstripper
en/of steekmes en schuren met
behulp schuurmachine.

3 Een hechtmiddel/primer, welke
afgestemd is op het type ondervloer,
wordt m.b.v. roller,kwast of spuit aangebracht op de ondervloer deze dient
voor een betrouwbare hechting tussen
ondergrond en egaliseerlaag.
4 Vervolgens wordt het egaliseermiddel aangemaakt met schoon water, en met behulp
van een spaan of rakel in de juiste laagdikte
aangebracht op de vloer en nagewerkt
met een prikkelroller om een nog beter
eindresultaat te krijgen.
5 In de meeste situaties is de egalinelaag
na 4 uur weer beloopbaar en kan na
voldoende droging de nieuwe vloerbekleding zoals parket, vinyl, tapijt, tegels enz.
worden aangebracht.

Niet voor niets staat A.A.P.I.O.
voor Altijd Alles Prima In Orde
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