Laat uw planning
geen vertraging oplopen!
Lees deze checklist aandachtig door!

De Motion Gietvloeren zijn de Vloeibare Emotie Op Maat. Duurzaam en esthetisch. Dat betekent echter niet dat u nergens rekening
mee dient te houden. In deze checklist vindt u de informatie om optimaal te genieten en u optimaal voor te bereiden op de Motion
Gietvloer. Let op: de Motion Gietvloer is ambachtelijk design.
Voor applicatie.
Het gietvloer proces bestaat uit meerdere lagen en meerdere dagen. Het inventariseren van uw wensen en eisen staan voorop in het
samenstellen van de Motion Gietvloer. Voor aanvang dienen er echter een aantal zaken nauwlettend in de gaten gehouden te worden.
Naast de keuze voor de juiste kleur dient de detaillering van het project uitgebreid besproken te worden. Neemt u wel of geen plinten,
dient er op het kruipluik wel of geen gietvloer aangebracht te worden, dienen er strips geplaatst te worden, etc. De mogelijkheden qua
vormgeving zijn oneindig. Tevens dient u om de planning te handhaven rekening te houden met:
•
indien er een nieuwe dekvloer aanwezig is, houdt u minstens rekening met een droogtijd van 1 cm per week. De vloer moet
droog zijn. Voor elk soort ondergrond geldt een percentage. Zie de opdrachtbevestiging of offerte
•
de ondervloer dient schoon en leeg te worden aangeboden
•
stucwerk dient minimaal één week droogtijd doorlopen te hebben voor het aanbrengen van de Motion Gietvloer
•
meld eventuele beschadigingen in de ondervloer direct, hiermee voorkomt vertraging door eventuele
reparatiewerkzaamheden.
•
wanneer er verontreiniging op de ondervloer is ontstaan dienen deze vooraf voldoende verwijderd te worden
•
de vloerverwarming dient het volledige protocol ( zie onderaan pagina) doorlopen te hebben.
•
de woning dient voorzien te zijn van veilige voorzieningen om materialen eenvoudig en veilig te verplaatsen, denk hierbij aan
een vaste trap, parkeervoorzieningen, etc.
•
Zorg voor een vlakke ondergrond, indien er oneffenheden in de vloer aanwezig zijn zal de gietvloer dit volgen. De gietvloer is
ondergrond volgend.
Motionvloer hoort graag zo vroeg als mogelijk de week van uitvoering. Motionvloer zal uw afgesproken uitvoeringsweek niet in eigen
beheer verschuiven. Indien u zelf de uitvoeringsweek wenst te verschuiven wordt er in overleg een alternatieve week aangeboden.
Verschuivingen dienen minimaal 3 weken voor uitvoering aan Motionvloer doorgegeven te worden, na deze periode kunnen er kosten
in rekening gebracht worden voor het verschuiven van de applicatieweek.
Tijdens applicatie.
De Motion Gietvloeren worden ambachtelijk en vloeibaar aangebracht. Zorg er daarom voor dat:
•
de ruimte zoveel als mogelijk vrij is van stof en vuil
•
eventueel aanwezige vloerverwarming dient te worden uitgeschakeld
•
beschadigingen in de ondervloer kunnen het beste door Motion uitgevoerd worden
•
tijdens applicatie dient de binnentemperatuur ca. 18° Celsius te zijn
•
de luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% zijn
•
tijdens de applicatieweek kunnen er geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden
•
de ruimte dient voldoende verlicht te zijn
•
er dienen voldoende stroomvoorzieningen aanwezig te zijn
•
tijdens applicatieweek mag de vloer niet met vocht belast worden
•
indien er een brievenbus aanwezig is, deze dient in eigen beheer afgeplakt of dicht gemaakt te worden. Wanneer dit niet
gebeurd is zal Motion dit voor u uitvoeren. Enige schade aan de voordeur vanwege loslaten van verf of andere schade aan de
voordeur kunt u niet verhalen op Motionvloer BV.
Na applicatie.
Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de ruimte minimaal de eerste 24 uur na applicatie niet betreedt of bekijkt. Zo geeft u vuil
en stof geen kans in de vloer te dwarrelen. Bij 20° Celsius is de Motion Gietvloer na minimaal 24 uur weer beloopbaar en na 48 uur
weer belastbaar. Wees de eerste zeven dagen na applicatie voorzicht met vochtbelasting. Na die periode is de vloer volledig uitgehard.
Wanneer u de meubels op de vloer gaat plaatsen, voorzie deze dan van schone viltjes ( liefst zonder kleurstoffen). Stoelen met wieltjes
krassen minder dan zonder viltjes. Mochten er nog andere werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dek de vloer dan goed af.
Bijvoorbeeld door het plaatsen van stucloop zonder kleurstoffen, mocht stucloper vochtig zijn geworden verwijder dit dan direct. Houd
uw vloer ook zo veel als mogelijk vrij van tape / plakband / lijm.

Vloerverwarming.
Voordat de gietvloer aangebracht wordt dient de vloerverwarming zijn volledige thermische belasting te hebben gehad. Hierdoor kan de
ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegende ondergrond zich tekent in de gietvloer. Om de vloerverwarming
maximaal thermisch te belasten adviseren wij u onderstaand protocol te volgen:
Opstookprotocol:
Afkoelprotocol:
Dag 1: watertemperatuur op 20° C
Dag 6: watertemperatuur op 30° C
Dag 2: watertemperatuur op 25° C
Dag 7: watertemperatuur op 25° C
Dag 3: watertemperatuur op 30° C
Dag 8: watertemperatuur op 20° C
Dag 4: watertemperatuur op 35° C
Dag 9: herhalen of beëindigen
Dag 5: watertemperatuur op 35° C
Indien u de mogelijk heeft adviseren wij u dit protocol te herhalen. De watertemperatuur dient te worden afgelezen op de
verwarmingsinstallatie. Houd de maximum temperatuur minimaal 24 uur stabiel. Motionvloer is niet aansprakelijk voor het aftekenen in
de gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.
En bij eventueel uitschakelen van de verwarmingsinstallatie vanwege onderhoud: dag 6-8
Bij opnieuw inschakelen van de verwarmingsinstallatie : dag 1-4

Onze projectleiding.
Na het plaatsen van de opdracht krijgt u van ons een projectleider aangewezen. Naast het verkoopteam begeleidt de projectleider u
door het traject van uw eigen Motion Gietvloer. Zijn contactgegevens vindt u in de opdrachtbevestiging. De Motion projectleiders
beschikken over jarenlange ervaring, voor al uw technische vragen kunt u bij hen terecht.
Samenstelling en uitvoering.
Applicatie van de Motion Gietvloeren is handwerk. Enig kleurverschil ten opzichte van het overééngekomen kleurmonster is mogelijk,
terwijl er eveneens onder bepaalde omstandigheden bij de uitvoering van het werk er glansverschil kan ontstaan, alsmede enige
oneffenheden, spaanslagen etc. Omdat de gietvloer uit vloeibaar materiaal wordt opgebouwd zullen factoren als temperatuur, stof en
tocht altijd enige invloed uitoefenen. U zult daarom bij oplevering als u goed kijkt hier en daar een vuiltje, stofje of haartje tegenkomen.
Dat is zoveel als mogelijk te voorkomen, maar nooit helemaal. Door strijklicht kunnen er enigszins rollerbanen zichtbaar zijn. Voor een
mooi resultaat is het belangrijk nauw samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, en u door de ruimte goed schoon
en het liefst geveegd en gestofzuigd aan te bieden. Een eigenschap van de Motion Mono en Mix gietvloer is dat hij taai-elastisch is.
De gietvloer kan dus kleine bewegingen in de dekvloer opvangen. Echter adervorming is niet te voorkomen en daar heeft u dus geen
garantie op.
Kleuren.
De definitieve kleur dient minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden bij Motionvloer bekend te zijn. De kleursamenstelling
bepaalt u zelf. Verschillende gietvloer varianten bieden de mogelijkheid de gietvloer op maat samen te stellen.
De meest voorkomende varianten zijn de Motion MONO en de Motion MIX. De Motion MONO is de gietvloer op basis van één kleur.
De variant is in bijna iedere kleur leverbaar, door de basis van één kleur is de Motion MONO besmettelijker ( voor krasjes, haartjes, etc.
dan de Motion MIX. De Motion MIX bestaat uit twee kleuren welke in verschillende mix gradaties aangebracht kan worden. Bepaal de
Motion MIX zelf door bij het gietproces aanwezig te zijn om discussie en misverstanden te voorkomen.
Motion MIX.
De Motion Gietvloer is volledig naadloos. De tekening/nuancering, pigmentvlekken van de gietvloer met kleurschakeringen is wisselend
en de beoordeling van het resultaat is smaakgebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover
mogelijk naar wat er besproken is wanneer de opdrachtgever niet aanwezig is. Indien u, als opdrachtgever, invloed wenst uit te
oefenen op het eindresultaat, dient u tijdens het gieten van de kleurlaag aanwezig te zijn. Het is niet mogelijk om achteraf te
reclameren op de uiteindelijke tekening/nuancering van de geleverde vloer. Pigmentvlekken / Bénardse ringen kunnen voorkomen in
de Motion MIX en behoren tot de aard van de gietvloer.
Vloerluik.
Motionvloer heeft zowel de mogelijkheid om het kruipluik in te gieten als vrij te houden. Motionvloer is niet verantwoordelijk voor de
hoogte van het kruipluik en de laagdikte welke daar op wordt gegoten. De klant dient zelf, als eindgebruiker, het kruipluik op hoogte te
brengen.
Maatvoering.
De klant dient zelf de maatvoering aan te geven voor te plaatsen strips of lijnen, bijvoorbeeld bij schoonloop mat. Bij niet particuliere
projecten dient er een bouwtekening aangeleverd te worden.
Vloer/wandaansluiting.
Indien u geen houten plinten neemt, dient u ervoor te zorgen dat de vloer/wandaansluiting strak is. Het stucwerk dient dus tot en met
de grond aangebracht te worden. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er strak tegenaan gieten. Wanneer u geen houten plinten
wenst en de vloer/wandaansluiting is niet strak, dan zullen wij u adviseren dat wij de aansluiting strak te maken om het mooiste
resultaat te krijgen(meerwerk).
Aansluiting op douchedrains en doucheputten.
De dekvloer dient zodanig te worden aangeboden dat de douchedrain of doucheput max. 2 mm boven de vloer uitsteken. De Motion
Gietvloer kan geen afschot creëren, wel volgen. Om het afschot te volgen mag het afschot maximaal 1,5 cm per meter bevatten.
De vloeibare gietvloer heeft een licht egaliserende werking, hierdoor bestaat er de kans dat het afschot wordt verminderd.
De te plaatsen doucheputten of drains minstens 5 cm uit de muur plaatsten. .
Om ervoor te zorgen dat de Motion Gietvloer in conditie blijft dient de Motion Gietvloer zoveel als mogelijk te worden vrij gehouden van:
•
Metaal en roest
•
Rubbers ( bijvoorbeeld banden van kinderwagen, autobanden en stereo installaties)
•
Haarverf
•
Chemische zuren ( chloor, olie,etc.)
•
Plastic met kleurstoffen ( bijvoorbeeld boodschappentas)
•
Laat extracten niet uitdrogen op de vloer
•
Gebruik alleen ongedrukte stucloper of andere soorten kleurloze beschermingsmethode
•
Inkt
•
Plakband en lijm
•
Vocht in combinatie met natuurlijke afvalstoffen( als plantenolie, riet, etc.)
•
Laat koffie en wijn niet uitdrogen op de gietvloer
•
Vloerkleden en vloermatten
•
Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer.
Plaats ten allen tijde witte viltjes onder uw producten welke in direct contact staan met de gietvloer.
Eindresultaat gietvloer.
De Motion Gietvloer is handwerk. Motionvloer streeft ten allen tijde naar de hoogste kwaliteit. Ondanks dat kunnen er haartjes, vuiltjes,
krasjes, bultjes in de vloer aanwezig zijn.

