
 

Adviezen en technische instructies design vloeren klein project en 
woning bij vervolgwerkzaamheden  

 
All In Floorsystems streeft er altijd naar om bij u een prachtige vloersysteem te realiseren. Om dit zo goed mogelijk en 
duurzaam  voor elkaar te krijgen vragen wij aandacht voor de volgende zaken en voorzieningen bij ingebruikname van verse 
/ nieuwe vloersystemen  . 

OPVOLGENDE WERKZAAMHEDEN 
Indien er sprake is van opvolgende werkzaamheden na de installatie en ingebruikname van het vloersysteem direct na 
installatie dient u rekening te houden met: 
 
BESCHERMING  
Zo snel als mogelijk voorzien in schoonloopmatten in- en outdoor 
Bij een verse vloer zijn inloopschoentjes gewenst, voorkom voetafdrukken ! 
 
CONTROLE OP DROGING  
Test bij het eerst belopen altijd de droogconditie van de vloer voordat u deze betreed en of in gebruik neemt  
Omgevingscondities zoals temperatuur kunnen immers grote invloed hebben op het drogingsproces 
Indien de vloer niet geheel droog aanvoelt NOG niet betreden 
 
Als er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zult u de nog verse toplaag moeten beschermen met een 
dampdoorlatende folie 
Bekende merken zijn o.a.  Easy Dek  -  Prima Cover -  Connected e.d.  of bv. verhuisdekens  
Bij een nog verse vloer de folie slechts tijdelijk laten liggen en z.s.m. weer verwijderen  
Geen plakband of tape op de verse vloer i.v.m. de laklaag 
Zeker geen dichte stucloper gebruiken de vloer moet kunnen doordrogen en uitharden ! 
Bij schilder werk dient men rekening te houden met agressieve middelen en produkten  
Geen silionekit gebruiken op de nog verse vloer na uitharding is het geen probleem  
Bij stucwerk vocht op de vloer voorkomen en of direct weghalen evenals bij andere bevuiling die met een schone 
vochtige 
doek kan worden schoongemaakt.    
 
Voorkom  puntbelasting door trappen , steigers en andere gebruiksvoorwerpen en rollend materieel met (schone) 
wielen,  
TIP  even afplakken met tape over het loopvlak van de wielen  b.v. bij bouwsteigers           
 
MEUBILAIR 
Bij inrichting voorzorg nemen bij het plaatsen van kasten voorkom krassen, dus niet schuiven met kasten en bureaus 
Zorg bij kantoorstoelen voor de juiste hardheid wielen om loopbanen te voorkomen  
Voorzie anders in de zogenaamde kantoor stoel matten         
Zorg bij gebruik van rollend kantoor meubilair voor de juiste hardheid van de wielrubbers, anders dient de vloer beschermd 
te worden door kantoorstoel matten. 
 
TIPS 
Hier een aantal tips welke tijdens de applicatie en ingebruikname 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. 
 
- 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 schoonmaakmiddelen,  zuren en rode wijn  
 
- 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              

 
 


