Adviezen en technische instructies PVC systemen
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.
INDIEN DE ONDERVLOER WORDT GEEGALISEERD
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In de week voor het egaliseren mogen er geen vochtige stoffen in de woning worden aangebracht. Denk hierbij aan spachtel en
spuitwerk.
De temperatuur in de ruimte dient tussen de 15 en 20 graden te zijn.
Zorg dat de ruimte geheel leeg is en de vloer vrij van verf en kalkresten. Er mogen geen spijkers of ander los bouwmateriaal op
de dekvloer aanwezig zijn. Veeg en zuig uw vloer dus goed van tevoren.
Meerprijs schuren en stofzuigen van een vervuilde dekvloer € 2,50/m². Soms is een andere primer nodig door de vervuiling €
4,50/m².
Als wij leggen op plavuizen en tegelvloeren moeten die drukvast zijn. Dit voorkomt scheuren in de toekomst. U dient voordat wij
bij u langs komen de tegelvloer gestofzuigd te hebben en daarna ontvet met ammoniak en afgedweild.
Bij het egaliseren met egaline is er een gemiddelde droogtijd van 36 uur bij 3 mm en bij 5mm is dat 48 uur.
Een etmaal na het egaliseren mag er over de egaline gelopen worden. De vloer dient echter wel vrij te blijven van
beschadigingen door bijvoorbeeld zware gereedschappen, trappen, kasten of tafels en mag zeker niet afgedekt worden.
Bij een betonnen dekvloer met vezels moet er indien nodig een tweede keer geëgaliseerd te worden. Hiervoor worden extra
kosten aan u doorberekend. Of uw betonnen dekvloer vezels bevat kunt u navragen bij uw aannemer.
De sleuven van een ingefreesde vloerverwarming worden bij voorkeur afgesmeerd met repmortel. Als de ingefreesde
vloerverwarming niet goed is afgesmeerd bestaat er de kans dat wij een tweede keer moeten egaliseren. Hiervoor worden extra
kosten doorberekend.
Er moet een vaste trap aanwezig zijn wanneer wij op een verdieping werken. Ook dient er stromend water te zijn voor het
egaliseren.
Dekvloeren moeten droog blijven en trekvast zijn.
De kruipruimte onder de vloer moet altijd geventileerd zijn.
Binnendeuren en eventuele keukenplinten verwijderen zodat wij de vloer overal netjes kunnen plaatsen.
Uiteraard kunnen wij deze ook verwijderen echter zijn wij niet aansprakelijk voor evt. schade aan deuren/schilderwerk.
Egaliseren maakt de vloer vlakker en fijner van structuur en zal kleinere oneffenheden weghalen of verminderen.

HEEFT U VLOERVERWARMING ?
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Bij nieuwbouw met een nieuwe cement dekvloer en vloerverwarming neemt u het opstartprotocol in acht (duurt circa twee
weken).
2 Dagen voor aanvang egaliseren dient de vloerverwarming te zijn uitgeschakeld. Houdt wel rekening met de minimale
temperatuur van 15 graden. De ruimte kunt u eventueel verwarmen met (elektrische) straalkachels.
Als de pvc-vloer gelegd is mag u na 3 dagen de vloerverwarming aanzetten. Begin op de laagste stand en ga elke dag met 1 graad
omhoog tot de gewenste temperatuur.
Zorg dat uw installatie goed staat afgesteld. Maximale watertemperatuur 33 graden. Maximale vloertemperatuur 27 graden.

WIE OF WAT HET EERST ?
Hierbij de meest logische volgorde bij installaties
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Het is aan te bevelen dat de vloer gerealiseerd kan worden voordat de keuken wordt geplaatst.
Is de keuken al geïnstalleerd dient u er rekening mee te houden dat wij tot aan of om de poten heen moeten werken en dat in
ieder geval de plinten verwijderd zijn.
De vloermaterialen worden enkele dagen voor het leggen geleverd. Plaats dan de geleverde vloer in een aangrenzende ruimte
waar het gelegd moet worden. Indien de vloer geleverd wordt voordat er geëgaliseerd is kunt u de vloer tijdelijk plaatsen in
bijvoorbeeld de badkamer of een andere verwarmde en droge ruimte.
De schilder/stukadoor: als deze voor ons komen dienen ze evengoed de dekvloeren af te dekken en geheel schoon te houden.
De dekvloer moet minimaal 1 week voor het leggen droog zijn.
Wanneer wij de vloer schuren en/of stofzuigen kan dat stof doen opwaaien. Bij het egaliseren gebruiken wij een spijkerkrol en
dat kan som rol-spettertjes geven.
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Geen risico lopen? Dan schilderen/behangen na het plaatsen van de pvc-vloer.
Nadat de vloer gelegd is is het verstandig om binnen 6 uur na oplevering de vloer af te doen met een vochtige doek, dit om
eventuele lijmresten te verwijderen.
Wij zullen zo netjes mogelijk te werk gaan.
Wanneer er plinten worden geplaatst adviseren wij dit te doen nadat de vloer is gelegd. Hou er rekening mee dat plinten nooit
overal exact zullen aansluiten op de wand en vloeren zullen dan moeten worden afgekit .
Plinten worden geleverd met folie of één laag grondverf , maar moeten nog wel gezaagd worden om ze te plaatsen. Hierdoor
kunnen binnenhoeken, buitenhoeken, overgang van de ene plint naar de andere zichtbaar zijn. Het mooiste eindresultaat met
plinten behaal je door ze na het plaatsen af te lakken.
Als de plinten al voor ons geplaatst zijn dan zullen wij de pvc-vloer zo netjes mogelijk tegen de plinten aan gaan plaatsen. De
vloer wordt ongeveer 2mm van de plint af gelegd. Wij adviseren om dit hierna af te kitten.
Over een reeds gelegde vloer mag gelopen worden. Hou er wel rekening mee dat de vloer de eerste 72 uur echter niet belast
mag worden door bijvoorbeeld zware meubels en gereedschappen.
Zorg voor voldoende ruimte in uw planning, alles te krap plannen brengt veel stress met zich mee.

WAT KAN EN MAG U VERWACHTEN VAN UW PVC VLOER?
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Pvc-vloeren hebben een hoge slijtvastheid, krasvastheid, maatvastheid en kleurechtheid. Echter bestaat 100% slijtvast, krasvast,
maatvast en kleurecht niet. Hierdoor zal ook uw pvc-vloer sporen van gebruik gaan krijgen.
Pvc vloeren hebben een krimptolerantie van 0,2 %. Ook al is dit minimaal er kunnen kiertjes tussen de planken komen.
Hoe langer de pvc-stroken zijn die u heeft uitgezocht hoe groter een eventueel krimpnaadje kan en mag zijn.
Is uw vloer door omstandigheden toch zwaar beschadigd? Bij de meeste pvc-vloeren kunnen wij heel eenvoudig 1 strook
vervangen. Wij kunnen dit voor u doen tegen een geldende vergoeding.
Bescherm uw vloer tegen fel zonlicht d.m.v. zonwering.

WAT MAG U VERDER VA N ONS VERWACHTEN ?
•

Wij werken zo netjes mogelijk. Zullen altijd ons afval opruimen, maar nemen ons afval niet mee.

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN .
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Dat u deze adviezen en legvoorwaarden goed doorgelezen heeft en deze opvolgt en dat u bij vragen contact met ons opneemt.
Indien u zich niet aan deze voorwaarden en planning houdt kunnen wij mogelijk niet leggen/egaliseren. Hierdoor ontstane
kosten kunnen wij aan u doorberekenen
Mochten er na afloop vragen of opmerkingen zijn kunt u deze mailen naar info@AllInfloorsystems.nl.
Als u tevreden bent met de vloer en hoe het gelegd is, zou u dan een reactie en/of recensie willen plaatsen ?

INMETEN EN CONTROLE
Het is mogelijk om uw vloeroppervlakte te laten inmeten en controleren door een medewerker van All In Floorsystems. Zo weet u vooraf
de oppervlaktes, hoeveelheden en te verwachten materiaalverbruik bij het egaliseren. Zonder dit advies zijn wij niet verantwoordelijk
voor eventuele meerkosten. U dient dan zelf het juiste aantal vierkante meters vooraf te berekenen waarvan wij dan zullen blijven uitgaan
tenzij wij een reden hebben te controleren of na te meten .
ALGEMENE VOORWAARDEN
Als aanvulling op deze adviezen en instructies gelden onze Algemene Verkoop Voorwaarden die we u kunnen/zullen verstrekken.

