Adviezen en technische instructies gietvloeren klein project en woning
All In Floorsystems streeft er altijd naar om bij u een prachtige vloersysteem te realiseren. Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen vragen wij het volgende
vooraf goed door te nemen. Zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij verwachten van u.
UITVOERINGSVOORWAARDEN
Deze adviezen en instructies maken deel uit van offerte, opdrachtbevestiging en/of leveringsvoorwaarden
CONDITIES INGEBRUIKNAME
Onder normale omstandigheden zijn de vloersystemen na ca. 24 uur beloopbaar, na 3 x 24 uur gecontroleerd belastbaar en na 7 x 24 uur gebruiksgereed.
U dient bij het eerste betreden te controleren of de vloer begaanbaar is, e.e.a. is namelijk wel afhankelijk van de actuele condities.
Vanaf uw eerste betreding wordt de vloer als opgeleverd beschouwd.
ONDERGRONDEN
Zand cement dekvloeren, cement en betonvloeren dienen minimaal 28 dagen oud te zijn alvorens kunstharsvloeren kunnen worden aangebracht.
Het restvochtpercentage van de cementgebonden of betonnen ondergronden mag volgens de Calcium Carbid methode max. 4 % bedragen, bij zand cement
niet hoger als 2,5 % en voor anhydrietvloeren geldt een maximum van 0,5%
Ondervloeren mogen i.v.m. hechting niet voorzien van een curing compound, deze moet verwijderd worden.
Ondervloeren dienen blijvend beschermd te worden tegen optrekkend vocht en moeten blijvend druk- vormvast en droog zijn.
De constructie en condities van de ondervloer worden door opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, als klaar voor installatie van
kunststofsystemen door de opdrachtgever aangeboden.
Eventuele extra behandeling of voorwerk anders dan schuren en stofzuigen wordt door All In als meerwerk toegevoegd aan de offerte / opdracht.
OVERGANG EN AFWERKING
Indien constructie- of dekvloeren vrijdragend zijn dan wel voorzien van zgn. compriband om aanhechting aan wanden te voorkomen zal opdrachtgever na
installatie van het kunststofvloersysteem dienen te zorgen voor een passend en dekkend plintsysteem tussen wand en vloer, dan wel de scheiding tussen wand
en vloer minimaal te voorzien van een sluitende kitnaad.
Bespreek de aard van afwerkingen, aansluitingen, voorzieningen en overgangen voorkomend in het vloersysteem voorafgaande aan de installatie uitvoerig met
onze projectleider.
Wij gaan er bij het installeren van onze meerlaagse systemen altijd van uit dat eventuele plinten na installatie door opdrachtgever worden geplaatst. Mocht
hiervan om welke reden dan ook worden afgeweken dient u dat vooraf te overleggen zodat voorzieningen kunnen worden genomen of worden afgestemd.
Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zowel de visuele als bouwtechnische aansluiting of overgang van vloer naar wand.
All in Floorsystems kan indien door omstandigheden genoodzaakt de uitvoering van gietvloersystemen realiseren in oppervlaktefases waarbij de verbinding van
de zones onder de deur(en) kan worden voorzien.
Kunstharsvloeren zijn vloervolgende systemen, betreffende vlakheid en afschot dient daar rekening mee gehouden te worden.
Niet vrijdragende vloerconstructies dienen voorzien te zijn van een dampdicht laag.
Vrijdragende vloeren dienen ten allen tijde voldoende geventileerd te worden.
VLOERVERWARMING
Bij toepassing van vloerverwarming dient deze volgens de geldende NEN norm geïnstalleerd te zijn i.v.m. dekking op de leidingen en risico van scheuring van de
dekvloer.
Bij vloeren voorzien van een vloerverwarmingsinstallatie dient het opstookprotocol naar behoren en volledig te zijn uitgevoerd, de vloerverwarming dient
daarna 2 dagen voor aanvang van onze werkzaamheden buiten werking gezet te worden.
Voor richtlijnen van het opstookrptocol kunt u deze aanvragen bij uw offerte.
AANSPRAKELIJKHEID
All In Floorsystems is niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimp- of scheurnaden ontstaan door werking van de ondervloerconstructie en
door gevolgen van o.a. warmtebronnen of zonlicht dan wel door ontstaan van vochtwerking vanuit de onderbouw- of wandconstructie.
Onze installateurs kunnen alles doen om b.v. plinten, wanden, kozijnen en kasten met zorg te beschermen en af te plakken.
We zijn echter niet aansprakelijk voor hetl schilder- of pleisterwerk.
Betreffende de hechting is All In Floorsystems alleen aansprakelijk voor de hechting van het in lagen aangebrachte vloersysteem vanaf de bovenste laag op de
ondervloer in de vorm van eventueel visueel herstel van het vloersysteem.
UITVOERING EN OMSTANDIGHEDEN
Minimale verwerkingstemperatuur is anders dan door leverancier aangegeven condities minimaal 15 °C, ondergrond temperatuur 10 °C + 3 °C boven het
dauwpunt, maximale luchtvochtigheid is 85 %
Ondervloeren en bereikbaarheid dienen volledig vrij, ontruimd en vrij van obstakels te zijn, resten van cement, lijmrillen van tegel of tapijtvloeren, beton stucof schilderwerk dienen volledig verwijderd te zijn. Voor afdichting kan alleen acryl of PUR worden toegepast, dus geen siliconen kit.
Werkruimtes moeten glas- wind en waterdicht en verwarmd zijn door gas of elektra gestookte heaters en voorzien zijn van voldoende werkverlichting zodat de
condities voor verwerking optimaal zijn. Aanmerkingen op het vloersysteem op basis van verlichting die meer of anders is als tijdens de verwerking zijn niet
ontvankelijk.
Er dient een elektra voorziening van minimaal 2 x 16 Amp en 220 V beschikbaar en direct bereikbaar te zijn.
Water, opslag van materialen en afvalcontainer dienen in directe omgeving beschikbaar te zijn.
Verdieping transport dient door opdrachtgever voorzien te worden.

Object dient tot de werkplek over verharde wegen bereikbaar te zijn.
Voor opslag van te verwerken producten dient, in de direct nabijheid van de werkruimte, een goed toegankelijke en eventueel afsluitbare droge verwarmde
ruimte beschikbaar te zijn.
Tijdens onze werkzaamheden kan door derden geen gebruik worden gemaakt van de ruimtes, betreden van de vloer is dan niet toegestaan.
Kunsthars vloersystemen worden ambachtelijk en met de meeste zorg geïnstalleerd soms kan echter lichte golf- of strijkslag aan wanden en plinten niet
voorkomen worden, eventueel corrigerend schilderwerk is aan de opdrachtgever.
Bij het kleuren van o.m. plinten met de gietvloercoatings kunnen kleurverschillen met de vloer ontstaan.
Aftekening van coatingsystemen als gevolg van ongerechtigheden als putjes (pinholes) pigmenttekening, overlappingen en rolbanen kunnen onoverkomelijk
onderdeel zijn van verwerking en installatie en zijn niet voor reclame ontvankelijk.
Opdrachtgever draagt standaard bij aan het voorkomen van stof in de giet- of laaklaag en dient bij bewoning tijdens deze werkzaamheden daarvoor
verantwoording te dragen.
Er mogen zonder toestemming van onze installateurs tijdens de werkzaamheden van giet- en laklaag geen deuren en ramen worden geopend dit ter
voorkoming van tocht of windstromen over de vloer.
Opdrachtgever draagt tenzij anders is overeengekomen zelf zorg voor zowel de visuele als deugdelijke (vocht) afdichting van wand- en vloeraansluiting.
CONDITIES UITVOERING
All in Floorsystems kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen realiseren van eventueel geplande uitvoering en oplevering indien voor
opslag en verwerking van materialen niet tijdig aan gestelde condities en omstandigheden kan worden voldaan.
Het gaat hierbij om o.m. Gewijzigde planning, installatiecondities en werkomstandigheden, vochtcondities van de dekvloeren, verwerkingstemperatuur van de
materialen, deugdelijke verlichting, schone en vrije vloeren en ruimtes e.d.
BEMONSTERING
Monsters van kleur (combinatie) of systeem zijn indicaties, door de beperkte grootte dient rekening te worden gehouden met kleur- en nuance afwijkingen.
Beton look systemen in zowel PU als cementgebonden uitvoering geven een samenstelling van tekening en kleuren weer welke handmatig worden aangebracht
en daarom elke keer weer uniek zijn. Wij adviseren u daarom aanwezig te zijn bij de aanvang van de applicatie zodat met u de nuance van tekening afgestemd
kan worden. Reclame achteraf is hierop niet mogelijk.
ALGEMEEN
All In Floorsystems kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor invallend vuil, insecten en ongedierte, produkteigen of glans afwijkingen al of niet ontstaan
door door tocht, inslag of lekkage en schade aangebracht door o.m. huisdieren of betreding van vloeren door derden tijdens verwerking of uitharding.
Schade door osmotische druk werking of scheuring van de ondervloer vallen buiten onze garanties evenals te snelle betreding, verhuizing en schade door
werkzaamheden van derden.
Bij schade kan All In Floorsystems er alles aan doen tegen kostprijs de schade te herstellen dan wel acceptabel te maken, maar zijn daarvoor niet aansprakelijk.
Indien niet aan de voorwaarden is of wordt voldaan komt garantie te vervallen.
BESCHERMING
Om krasvorming en mechanische beschadiging te voorkomen adviseren wij u onderdelen als meubelen ander overige inrichting te voorzien van deugdelijke
bescherming. Voor inlichtingen verwijzen wij u naar o.m. www.Scratch no More.nl
Voorkom verkleuring door rubberen materialen die weekmakers bevatten.
Als de vloer in gebruik wordt genomen wordt ons werk als opgeleverd beschouwd.
Voor geëigende onderhoudsmiddelen en advies verwijzen wij u naar o.m www.clean-care.nl
TIPS
Voor eventueel aanvullingen op advies en of voorwaarden of andere vragen kunt u ons natuurlijk even raadplegen
Hier alvast een aantal tips welke tijdens de applicatie van het vloersysteem belangrijk zijn voor een maximaal resultaat en aandacht verdienen voor een blijvend
mooi vloersysteem.
-

zorg tijdens de installatie van het vloersysteem voor optimale condities en omstandigheden,
denk daarbij aan het voorkomen van: vocht, stof, tocht, insecten, huisdieren, inloop en betreden van de vloer.

-

plak de brievenbus af zodat de reclamefolders niet in de gietvloer vallen

-

sluit ramen en deuren

-

hang vliegenvangers op en zorg voor insektenverdelging zodat deze niet in de gietvloer of laklaag terecht komen

-

zorg bij overmatig zonlicht voor afdekking van ramen en hinderlijke lichtinval tijdens de installatie van de gietvloer

-

voorkom stof en vuil en inlopen door derden tijdens de installatie tot volledige droging is voltrokken

-

overleg bij vragen altijd met de contactpersoon en uitvoering

BESCHERMING
Overleg voorafgaande aan de installatie de totale en gewenste afwerking, denk daarbij aan voorzieningen als luiken, overgangen van vloer- en
wandaansluitingen als bv. plinten, vaste opstellingen van kasten en keukens zodat in ieder geval uw wensen en het resultaat vooraf duidelijk en
besproken zijn.
-

Het wordt aanbevolen om bij de entree in een schoonloopmat of zone te voorzien zodat inloopzand voorkomen wordt.

-

Kijk uit met brandvlekken door bv. peuken of haard

-

Voorkom intrekken van agressieve vloeistoffen als zuren en rode wijn

ONDERHOUD
Voorkom schuiven van zwaar of scherp meubilair en gebruik daarvoor de juiste beschermende producten
Raadpleeg daarvoor de website van Scratchnomore
-

Gebruik voor het schoonmaken en onderhoud de juiste producten en materialen en zorg ten behoeve van het behoud van uw vloer voor een
passend onderhoud.
Raadpleeg daarvoor bv de website van Clean-Care

