
 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze checklist te lezen 
om vertraging of meewerk te voorkomen.  

 

Uw bouwplanning 

In uw bouwplanning komen wij als een van de laatste leveranciers. Houdt u ons goed en tijdig op de hoogte 
omtrent wijzigingen. Uiterlijk 6 weken voor het aanbrengen van de vloer moet de bouwplanning definitief 
zijn. Mochten in deze 6 weken voorafgaand toch nog wijzigingen zijn, kan dit evt. tot planningsvertraging 
zorgen. Onze vloeren worden gemiddeld in 1 week gelegd. Daarna volgt nog een droog proces van 48 uur 
[vloer uitgehard] .


  

Uw dekvloer  

Een goede dekvloer hoort volgens de NEN-normen te zijn aangebracht (NEN 2741:2001 en NEN 
2742:2007). Hiervan gaan wij uit. Controleer dit bij uw aannemer. Toepassing van vezels wordt niet 
geadviseerd.


Met name in combinatie met vloerverwarming behoort uw dekvloer voorzien te zijn van 
zaagsnedes. Tenzij berekening aangetoond heeft dat dit niet noodzakelijk is. Zaagsnedes zijn bedoeld 
om willekeurige scheurvorming in de dekvloer te voorkomen en in plaats daarvan op van te voren 
bepaalde plekken plaats te laten vinden. Uw aannemer weet hiervan, vraag dit bij hem na.


 Zorg voor een vlakke en sterke niet zanderige dekvloer. Is de dekvloer tijdens de bouw kapot gelopen 
of is deze van matige samenstelling? Een slechte of kapot gelopen ondergrond geeft noodzaak tot extra 
voorbewerkingskosten. Deze kunnen makkelijk voorkomen worden! Maak uw aannemer daarop 
attent. 


 

Controleer de dekvloer 

1. Is deze op het oog netjes vlak en heeft deze geen gaten


2. Heeft de aannemer de dekvloer schoon opgeleverd en zijn o.a. stucwerkresten verwijderd?
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Droging en vloerverwarming  

a. Heeft de dekvloer minimaal 1,5 weken per cm dikte gedroogd? 
b. Heeft u warmte in de woning gebracht? Een minimale temperatuur van 18°C is van belang, zowel voor 
het drogingsproces van de dekvloer en wanden als voor de verwerking van het materiaal tijdens uitvoering. 
c. Heeft u het opstookprotocol (zowel opwarmen als afkoelen) van uw vloerverwarming doorlopen? Dit 
neemt gemiddeld twee weken in beslag. Het opstookprotocol kunt u downloaden op onze website 
www.indigofloor.nl  
d. Is de dekvloer twee weken voor plaatsing kurkdroog en is deze kurkdroog gebleven? Voorkom vocht en 
water op de vloer, want schade door restvocht in de ondergrond valt niet onder garantie.  




Plinten 

Plinten plaatst u vooraf, maar lakt u achteraf. Een plintloze aansluiting wordt niet geadviseerd. Gebeurt dit 
toch, dan moet stucwerk uitermate strak aangebracht zijn voor een goed resultaat. Houdt u ook rekening 
met extra kosten voor randstroken.


 


Verlichting en een schone ondergrond zijn van belang 

De applicateurs van uw nieuwe vloer hebben goede plafondverlichting nodig. Bouwlampen zijn vaak niet 
voldoende. Zorg ervoor dat uw huis schoon en goed wind- en waterdicht is. Er kunnen geen andere 
werkzaamheden worden uitgevoerd als de vloer wordt aangebracht. Binnendeuren zijn verwijderd en 
de trap is geplaatst. Deze dient afgeplakt te zijn om eventuele beschadiging te voorkomen. 


 

Na uitvoering 

De vloer is na 48 uur chemisch uitgehard. Een week na oplevering is uw vloer volledig uitgehard. Plan 
daarom uw verhuizing of plaatsing van de keuken dan ook pas na die week in.  


VRAGEN? BEL 055-3034280 OF MAIL INFO@INDIGOFLOOR.NL ONS! 
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