Afspraken tussen Motionvloer BV en haar afnemers per 24-03-2015
De gietvloer zal worden gemaakt volgens de richtlijn “specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden
gietvloeren op esthetische aspecten”
Deze wordt u hierbij ter beschikking gesteld. U kunt hem tevens inzien volgens onderstaande link
http://files.m7.mailplus.nl/user370138/2246/Richtlijn%20esthetische%20aspecten%20gietvloeren.pdf
tevens is het document en de afspraken beschikbaar te downloaden en in te zien onderaan de homepage
van de website van www.motionvloer.nl www.motionvloer.nl/voorwaarden-afspraken
De algemene voorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden van Motionvloer blijven van kracht. Echter de
beoordeling van de gietvloer zal geschieden volgens “specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden
gietvloeren op esthetische aspecten” daar waarin de richtlijn niet voorziet zullen de algemene
voorwaarden van Motionvloer van kracht zijn.
Aangezien er volgens de richtlijn duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer (Motionvloer) doen we dat hierbij.
volgens 3.2.2 aspecten aan vloerafwerking:
a. De gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordeling klasse C in tabel 4.1
b. Het bindmiddel van de gietvloer is polyurethaan.
c. Motionvloer zal 1 matte aflak laag op de gietvloer aanbrengen. Dit is tevens een uv-filter wat niet
wil zeggen dat de gietvloer niet kan verkleuren. De uv-filter vertraagt het verkleuringsproces slechts.
d. Indien voor een Motion Mix gietvloer (betonlook) wordt gekozen mag er nooit meer kleurverschil
zijn dan tussen de 2 gebruikte kleuren.
e. Motionvloer gaat er vanuit dat de klant zelf voor of na het aanleggen van de gietvloer plinten
plaatst. Het heeft de voorkeur van Motionvloer om dit na aanbrengen van de gietvloer te doen. Het kan
zijn dat er dan een opening onder de plint verschijnt. De klant dient opening deze dan zelf wel of niet te
kitten.
f. de gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordelingsklasse C in tabel 4.1, Type 2. 2-3 gemiddelde
dikte van het gietvloer systeem.
g. De gietvloer zal de ondergrond volgen.
h. textuur van de afwerking is zoals in de showroom. In overleg is antislip mogelijk.
volgens 3.2.3 Aspecten ten aanzien van uitvoering:
a. opdrachtgever dient een plattegrond aan te leveren met de te gieten ruimtes.
b. behoudens de natte cel van de badkamer mag er geen afschot in de vloer zitten. Het afschot in
de natte cel moet zijn 10 – 15 mm per m¹.
c. het aantal te maken m² wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging. Deze zijn verrekenbaar en
rekening houdend met de daar voor geldende Motionvloer staffelprijslijst.
d. Motionvloer zal tegen alle obstakels welke in de ruimte aanwezig zijn aangieten. Haalt u daarom
bijvoorbeeld uw plinten van de keuken tijdelijk weg. Plaats deze dan later weer onder de keuken.
e. Het type ondergrond wordt beschreven in de opdrachtbevestiging.
f. Dilataties en of zaagsneden (schijnvoegen) worden gerespecteerd. Dat wil zeggen dat als ze er
zijn we hier geen gietvloer overheen maken. De klant kan er voor kiezen om deze toch te
overlagen. In de praktijk zal de gietvloer bijna nooit scheuren. Adervorming komt wel vaak voor.
Garantie op scheurvorming en adervorming geeft Motionvloer echter niet.
g. De gietvloer zal worden gemaakt in 1 bepaald week nummer. Tenzij er meerdere fasen worden
opgegeven. Een week per fase wordt dan verlangt.
h. Motionvloer zal scheuren in de ondergrond behandelen. Dit zullen wij doen om het risico van
scheurvorming en adervorming te verlagen, maar garanderen dat er geen scheuren of
adervorming ontstaat kan Motionvloer niet.
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Motionvloer gaat er vanuit dat leidingen in de ondervloer minimaal een dekking hebben van
25mm op de leidingen. Tenzij vooraf anders afgesproken.
tijdsduur van aanleggen en uitharden van een gietvloer is een volle week. Maandag t/m zondag.
De uitvoeringsweek zal in overleg worden gepland. Deze kan 1 week voor aanvang zonder
geldige reden niet meer worden verschoven.
De opdrachtnemer dient 2 m² opslag ruimte ter beschikken te stellen.
De opdrachtgever zal zorgen voor een omgevingstemperatuur van 18 graden gedurende 7 dagen
vanaf aanvang van de werkzaamheden.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor directe vochtbelasting tijdens en ten minste 7 dagen
na aanbrengen van de kunstharsgebonden gietvloer. Vocht morsen mag 24 uur na aanbrengen
van de laatste laag. Gemorst vocht dient wel direct verwijderd te worden
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het reinigen van de ruimte voor aanvang van de
werkzaamheden.
De kunstharsgebonden vloer mag 24 uur na aanbrengen van de laatste laag belopen worden.
Licht bouwverkeer na 48 uur en na 72 uur in normaal gebruik genomen worden behoudens punt
3.2.3 n (hier boven vermeld)

