TECHNISCHE CHECKLIST VOOR EEN ZORGELOZE TOPVLOER

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze checklist te lezen
om vertraging of meewerk te voorkomen.
1. Ondergrond
Maximale restvocht percentages bedragen 0,5% voor anhydriet, 2,5% voor
zandcement en 4% voor beton.
Op houten ondergronden moet een fermacell ondervloer van 28mm aangebracht
worden, verlijmd en om de 20 cm geschroefd. Let op: deze platen moeten minimaal vier
weken in het huis geacclimatiseerd zijn voor plaatsing van de topvloer.
Vochtmetingen gedaan door Indigo Floor zijn ter extra controle maar kunnen geen
uitsluitsel bieden over aanwezig restvocht.
Zorg voor een goede ventilatie en een temperatuur van 18° C voor een optimaal
droogproces.
Plaats bij vochtig weer bouwdrogers in de ruimte. Houd in dat geval de ramen gesloten
en gooi opgevangen water dagelijks weg.
2. Vloerverwarming
Alvorens de vloer geplaatst kan worden, moet de vloerverwarming het opstookprotocol
doorlopen hebben. De temperatuur van leidingwater dient met stappen van 5°C per 24
uur verhoogd te worden tot maximaal 40°C en weer af te koelen in hetzelfde tempo. Dit
proces moet minimaal twee keer plaatsvinden. Doel is om scheurvorming in de dekvloer
zoveel mogelijk vooraf plaats te laten vinden. Door het opwarmen en afkoelen van de
vloerverwarming is het in beperkte gevallen mogelijk dat scheuren of zaagsnedes (licht)
aftekenen in uw topvloer. Dat is inherent aan vloerverwarming en kan – wanneer dit
optreedt – niet voorkomen worden. Op deze adervorming wordt geen garantie gegeven.
Indien u de keuze heeft, adviseren wij gebruik van anhydriet als dekvloer over
vloerverwarming. Indien die keuze niet mogelijk is, is het beste alternatief zandcement.
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3. Samenstelling en uitvoering
Er is altijd enig kleurverschil ten opzichte van een overeengekomen monster of
kleurenwaaier mogelijk.
Uw vloer wordt met de hand aangebracht. Factoren als temperatuur, stof en tocht
zullen altijd enige invloed uitoefenen. Bij oplevering kunt u eventueel een haartje, vuil of
blaasjes tegenkomen. Tevens kan enig glansverschil, oneﬀenheid, aanzet of spaanslag
ontstaan. Bij twijfel, neem contact op met onze serviceafdeling.
4. Een nieuwe vloer in een badkamer
In de doucheruimte dient de ondervloer op afschot geplaatst te worden van 1cm op
1,20m. Een drain dient rondom 5 cm vrij te liggen van wanden en op gelijke hoogte met
de dekvloer waterpas geplaatst te worden.
5. Vocht vanuit de ondergrond
De vloer sluit de ondergrond hermetisch af. Voorkom daarom vocht vanuit de ondergrond
door te korte droogtijden van de ondergrond of niet goed afgedichte verwarmingsbuizen.
De vloer zelf produceert bij applicatie geen vocht en zal daarom zelf nooit
vochtwerking veroorzaken.
De dekvloer moet twee weken voor aanvang kurkdroog zijn en blijven. Let hier goed op,
want vocht in de ondergrond valt niet onder garantie.
Op de tweede of derde dag van applicatie wordt de gietlaag aangebracht. Wij nodigen u
van harte uit hierbij het eerste uur aanwezig te zijn, zodat u het proces kunt zien en samen
met de applicateurs de structuur te bepalen van eventueel een betonlook vloer.
6. Annulering vloer
Wanneer uw aanbetaling bij ons binnen is gaan wij de op kleur gekozen vloer bestellen.
Indien u hierna de vloer annuleert kunnen wij op wetsartikel ex art. 7:764 BW aanspraak
maken op de gehele aanneemsom minus de besparingen.
Lees voor meer informatie over onderhoud en reiniging ons onderhoudsadvies.
Deze kunt u vinden op www.indigofloor.nl

! Pas voor uw kitwerk acrylaat of polymeren-kit toe (geen siliconenkit!) !
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