Uitvoeringsvoorwaarden Ruud van Delft Betonrenovatie
Deze bijlage is onderdeel van de opdrachtbevestiging en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Algemene ingebruikname van kunstharsvloeren
•

Kunstharsvloeren zijn bij de juiste uitvoeringsomstandigheden na ca. 1 x 24 uur beloopbaar, na 3 x 24 uur volledig
mechanisch belastbaar en na 7 x 24 uur chemisch- en waterbelastbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Ondergrondeisen / uitvoeringscondities en uitsluitingen
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Zandcement dekvloeren, cementgietvloeren en betonvloeren dienen minimaal 28 dagen oud te zijn alvorens
kunstharsvloeren kunnen worden aangebracht.
Het restvochtpercentage van de cementgebonden ondergronden mag gemeten volgens de Calcium Carbide methode
niet meer dan 4% bedragen. Voor anhydrietvloeren geldt <0,5%.
Ondervloeren mogen niet voorzien zijn van een curing compound o.g. Dit in verband met de hechting van de
kunstharsvloer. Een aanwezige curing compound dient te allen tijde volledig verwijderd te worden. Als alternatief voor
de curing compound kan een pvc-folie worden gebruikt om de vloer af te dekken.
(Onder)vloeren dienen blijvend beschermd te worden tegen optrekkend vocht en moeten blijvend druk- en vormvast,
alsmede droog zijn en absoluut vrij zijn van (chemische) verontreinigingen in de ondervloer.
Kunstharsvloeren volgen de golvingen van de ondergrond. Indien in een vloer afschot wordt gewenst, dient dit bij
voorkeur in de ondervloer te worden aangebracht.
Niet vrijdragende vloerconstructies dienen altijd op een dampdichte laag te worden aangebracht.
Vrijdragende vloeren dienen te allen tijde voldoende geventileerd te worden.
Minimale verwerkingstemperatuur is +15°C, de minimale ondergrondtemperatuur +10°C en +3°C boven het
dauwpunt. De maximale relatieve luchtvochtigheid is 85%.
De ondervloeren en toegangswegen dienen ontruimd, ontdaan van bouwafval en valspecie, cementresten, vetvrij en
bezemschoon te worden aangeleverd.
De werkruimtes moeten glas- en waterdicht en verwarmd zijn (uitsluitend d.m.v. gas of elektra gestookte heaters) en
voorzien zijn van voldoende werkverlichting, vanaf 3 dagen voor, tijdens en na de uitvoering.
Elektriciteit (220 en 400 V – 25 Amp.), water en een container voor het afvalmateriaal dienen gratis ter beschikking te
staan.
Voor werkzaamheden op verdieping dient verticaal transport kosteloos ter beschikking te worden gesteld.
De toegangswegen tot de werkplek dienen zodanig verhard te zijn dat de benodigde materialen rechtstreeks per
vrachtwagen kunnen worden aangevoerd.
Voor opslag van de te verwerken producten dient een goed toegankelijke, droge, verwarmde en afsluitbare ruimte ter
beschikking te staan.
Tijdens de uitvoeringsperiode dienen de ruimtes vrij te zijn van obstakels. Andere bedrijven kunnen niet gelijktijdig
werkzaamheden uitvoeren.
Troffelvloeren worden handmatig aangebracht. Door de handmatige en intensieve verwerking kunnen zgn.
spaanslagen niet worden voorkomen. Dit is inherent aan troffelvloeren.
Aftekening van coatings en seallagen als gevolg van putjes, ongerechtigheden etc. in de ondergrond en eventuele
rolbanen c.q. overlappingen zijn niet voor reclame ontvankelijk.
Bij toepassingen van (esthetische) kunsthars gietvloeren dienen voor en na het appliceren van de vloerafwerking
kitnaden te worden aangebracht ter plaatse van de wand-vloeraansluitingen.
Indien aan 1 of meer van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan komt de garantie te vervallen.
Monsters dienen slechts als indicatie. Door de beperkte grootte van het monster kunnen afwijkingen voorkomen t.o.v.
grote oppervlakten. Tevens kunnen per (productie)charge ook geringe kleurverschillen ontstaan.
Betonlookvloeren geven een gemêleerdheid van wolken en kleuren, welke elke keer opnieuw weer uniek zijn. Wij
adviseren daarom altijd aanwezig te zijn op het moment van applicatie.
Gietvloeren en vloercoatings worden handmatig aangebracht waardoor geringe kleur- en glansgraadverschillen,
ongerechtigheden, gaatjes, e.d. kunnen ontstaan. Dit is inherent aan kunstharsvloeren en valt derhalve niet onder de
garantievoorwaarden.
Krassen in de toplaag kunnen ontstaan, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, dit is een kenmerk van de
kunstharsvloeren en derhalve niet voor reclame ontvankelijk.
Vervuiling in de vorm van straalkorrels, kwartsharen, insecten, e.d. kunnen ondanks zorgvuldigheid bij de applicatie
optreden, echter kan dit nooit een aanleiding zijn voor reclamaties.
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