Op korte termijn gaan wij uw microcement vloer of wand
maken. Om tot een goed eindresultaat te komen is het

Verlichting
Onze werktijden variëren regelmatig. Zo komt het ook voor dat

van belang dat u onderstaande punten goed doorneemt.

wij vroeg in de ochtend of laat in de middag werken. Rond deze

Droog

licht is van essentieel belang om de kwaliteit te maken die we u

Voordat wij het microcement kunnen aanbrengen, moeten wij
er zeker van zijn dat de ondergrond volledig droog is. Wanneer de ondergrond niet droog is, kunnen wij niet starten met
onze werkzaamheden. Voortijdig zullen wij het vochtgehalte
van de ondergrond opmeten. In de natte ruimte advise-ren
wij een cementgebonden ondergrond (Ardex A950). Anhydrietvloeren mogen een maximal restvochtpercentage
hebben van 0.5% en voor zandcement geldt een maximal
restvochtpercentage van 3.5% gemeten vol-gens een oppervlakte vochtmethode. Indien het vochtpercentage te hoog is
adviseren wij bouwdrogers en/of blowers te huren om het
droogproces te versnellen. Zorg dat de vloer of wand 2 weken
voor aanvang van onze werkzaamheden al niet meer met
water in aanraking komt. Voorkom ook dat het te be-handelen
oppervlak in aanraking is geweest met siliconenkit.
Schoon
Voor aanvang van de werkzaamheden, vragen wij u de vloer
volledig leeg, schoon en stofvrij achter te laten. Er mogen
geen voorwerpen meer op de vloer staan,zodat wij direct bij
aankomst kunnen starten met de werkzaamheden. Tevens
dient de ruimte wind en waterdicht te zijn.
Deuren
Om een stukje kwaliteit te waarborgen, vragen wij vriendelijk
om de deuren te verwijderen. Zonder deuren hebben wij een
beter bereik bij de kozijnen en kunnen wij ervoor zorgen dat
ook daar het microcement naar wens wordt gemaakt.
Stroom
Voor verschillende elektrische apparatuur die wij zullen
gebruiken tijdens onze werkzaamheden vragen wij u de
stroomvoorziening te verzorgen. Het monteren van de wandcontactdozen is voldoende.

tijden kan het, voornamelijk in de winter, donker zijn, Voldoende
beloofd hebben tijdens het verkoopgesprek.
Temperatuur
Onze materialen reageren het beste met een verwerkingstemperatuur van 18 graden Celsius. Zorg dat het niet warmer is als u
vloerver-warming heeft, want anders is ons materiaal slecht te
verwerken
Werkweek
Her microcement bestaat uit meerdere lagen, elke laag moet een
dag drogen alvorens de volgende laag aangebracht kan worden.
De applicatie van het microcement zal gedurende een week
worden uitgevoerd, van maan-dag tot en met zaterdag.

Planning
De exacte aanvangstijd van onze werkzaamheden kunnen we
helaas niet geven. U krijgt een startdatum van onze uitvoerder door en op deze startdag krijgt u een dagdeel door. Elk
project, elke ondervloer, heeft aandacht nodig, waardoor
exacte tijden inplannen niet altijd mogelijk is. Wij starten ook
bij andere projecten, dit houdt in dat het project wel start,
maar wij niet per definitie om 08.00 uur bij u zullen zijn.
Vuiltjes
Vuiltjes en haartjes zijn de grootste vijand van het microcement. Daarom adviseren wij dat de ruimte zo schoon mogelijk
is. Het uitvoeren van stuc- en schilderwerk vooraf draagt hier
aan bij.
Plinten en aansluiting op wanden
Plinten dienen achteraf geplaatst te worden. Indien u een
plintloze vloer-wand aansluiting wilt, dan dienen de wanden
na het aan-brengen van de microcement vloerafwerking pas
gestuct en geschilderd te worden.
Oplevering
Na het aanbrengen van het microcement wordt er een
afspraak met u gemaakt voor de oplevering. Zorg dat u voor
die tijd de vloer niet betreedt. Na het succesvol opleveren van
het microcement kunt u deze gebruiken. Vanaf dat moment is
de vloer weer beloopbaar. Op de vrijdag na de oplevering is
de vloer chemisch belastbaar en volledig doorgehard. Dek de
vloer niet af binnen een week na het leggen van de laatste
laklaag! Dit in verband met het uitharden. Als u dit wel wilt
doen zorg dan dat u ademend stucloper gebruikt. Dit heet
permafix en is online te bestellen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met
ons op nemen.

