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Planning, kleuren en voorbereiding.  Uw 8 taken in een checklist.  

1. Agenda: 
□  Maak een planning zodat u alle overige werkzaamheden heeft afgerond voordat uw gietvloer 
geplaatst wordt. Geef uiterlijk 4 weken voor plaatsing de door u gewenste de kleur door. Latere 
wijzigingen kunnen vertraging van de planning veroorzaken en wijzigingen later dan vier weken voor 
aanvang, kunnen extra kosten met zich mee brengen.  
 
2. Regel verblijf: 
□  Reserveer voor het plaatsen van uw gietvloer een (werk)week. Op die manier houdt u rekening 
met onvoorziene omstandigheden, zoals eventuele voorbewerkingen en reparaties aan de 
ondergrond. 
  
3. Egaal en droog: 
□  Controleer de ondergrond op vochtplekken of oneffenheden. Twee weken voor plaatsing van uw 
gietvloer moet de ondergrond kurkdroog zijn en blijven. Zie voor de bijzonderheden bij de 
combinatie met een aan te leggen vloerverwarming de aanvullende informatie. Voorkom dus vocht 
en water op de vloer, want schade door restvocht in de ondergrond valt niet onder garantie. Plaats 
bij vochtig weer bouwdroger in de ruimte. Houdt in dat geval de ramen gesloten en gooi opgevangen 
water dagelijks weg.  Lees voor uitgebreide eisen aan de ondergrond onze technische documentatie, 
of bel ons voor uw vragen.    
 
4. Tocht, licht en temperatuur: 
□  Tijdens de uitvoering is het van groot belang dat de ruimte wind- en vochtdicht is. Zorg daarnaast 
voor een volledig ontruimde, droge en schone ruimte. In alle te bewerken ruimtes is een minimale 
temperatuur van 18º C. van belang en er dient overal voldoende verlichting aanwezig te zijn. 
 
5. Geen gecombineerde werkzaamheden:  
□  Er kunnen geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het aanbrengen van de 
gietvloer. Dat geldt tevens voor de droogtijden tussen werkdagen. Ook is het van belangrijk dat 
binnendeuren verwijderd zijn. Voer andere werkzaamheden voorafgaand uit zoals stucwerk en 
schilderwerk en houdt rekening met de droogtijd. Maak voordat uw gietvloer wordt aangebracht 
tevens elektra, verlichting en sanitair in orde. Uw keuken kan vooraf, maar ook achteraf geplaatst 
worden. Een gietvloer wordt gangbaar met de keuken, als laatste geplaatst.   
 
6. Definitieve keuzes: 
□  Bepaal details zoals wandaansluiting en overgangen. Past u een houten plint toe, plaats dan deze 
vooraf, zorg ervoor dat ze in de grondverf zijn gezet, maar pas achteraf wordt gelakt. Houdt bij RVS 
plinten en een zwevende dekvloer rekening met extra werkzaamheden, zoals randstrookafwerking.  
 

7. Ingebruikname: 
□  Na het aanbrengen zijn kunstharsvloeren na 24 uur bij een temperatuur van 18 ˚C. beloopbaar,  
pas na 3 x 24 uur volledig mechanisch belastbaar en na 7 x 24 uur volledig chemisch- en water 
belastbaar. Onder de tafel, stoelen en bureaustoelen adviseert ATAM Gietvloeren u geëigende 
doppen, glijders of wielen toe te passen.  
 

8. Voor akkoord: 

□ Naam: …………………………………………..                        □ Datum: ………………………………………….. 

□ Handtekening:……………………………….                        □ Plaats: …………………………………………… 
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Checklist. Aanvullende informatie.  

Ondergrond  
Maximale restvochtpercentages 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 20cm geschroefd. Let op: deze platen moeten minimaal 4 weken in huis 
geacclimatiseerd hebben voor plaatsing van uw gietvloer. Vochtmetingen gedaan door ATAM 
Gietvloeren BV zijn ter extra controle, maar kunnen géén uitsluitsel bieden tegen aanwezig restvocht.  
 
Vloerverwarming  
Alvorens uw Gietvloer geplaatst kan worden, moet de vloerverwarming het opstarttraject doorlopen 
hebben. De omgevingstemperatuur dient met stappen van 5º C per 24 uur verhoogd te worden tot 
maximaal 40ºC en weer afkoelen in hetzelfde tempo. Dit proces moet minimaal twee keer plaats 
vinden. Het doel hiervan is om scheurvorming in de dekvloer zoveel mogelijk vooraf plaats te laten 
vinden. Op adervorming in uw Gietvloer door scheurvorming in de ondergrond, wordt namelijk geen 
garantie gegeven. Tijdens het aanbrengen van uw Gietvloer staat de vloerverwarming op 20º C. 
 
Samenstelling & uitvoering  
Er is altijd enig kleurverschil ten opzichte van een overeengekomen monster of kleurenwaaier 
mogelijk. Uw gietvloer wordt met de hand gegoten. Factoren als temperatuur, stof en tocht zullen 
altijd enige invloed uitoefenen. Bij oplevering kunt u daarom wat haartjes, vuiltjes of blaasjes 
tegenkomen en kan enig glansverschil, oneffenheden of spaanslag ontstaan. Bij twijfel, neem contact 
op met onze serviceafdeling.  
 
Aansluiting op wanden 
Wij adviseren het gebruik van plinten voor een goede aansluiting op de wand, plaats deze vooraf. 
Gebruikt u een houten plint, zet deze dan voor plaatsing van uw gietvloer in de grondverf, maar lak 
deze daarna pas af voor het mooiste resultaat. U kunt uw gietvloer na 7 dagen afplakken met 
schilder tape. Pas voor uw kitwerk acrylaat of PU-kit toe (geen siliconenkit). Past u geen plinten toe, 
dan is een nette en strakke aansluiting van het stucwerk nodig. We adviseren deze aansluiting na het 
plaatsen van uw gietvloer af te kitten voor een optimaal resultaat.  
 
Uw gietvloer in het douchegedeelte  
Uw gietvloer is in combinatie met wandcoating ook toepasbaar in uw douchegedeelte. De ondervloer 
dient daarvoor op een afschot geplaatst te worden van 1cm op 1,2m. Een drain dient rondom 5cm 
vrij te liggen van wanden en gelijk met de vloer waterpas geplaatst te worden.  
 
Vocht vanuit de ondergrond  
Een gietvloer sluit de ondergrond hermetisch af. Voorkom daarom vocht vanuit de ondergrond of 
niet goed afgedicht leidingwerk. De gietvloer 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 de garantie. 
 
Onderhoud  
Een gietvloer kent goede bestendigheid tegen de meest voorkomende vloeistoffen. Geef vloeistoffen 
anders dan water echter niet de kans om in te weken en haal deze wel van de vloer. Een gietvloer is 
bewezen zeer slijtvast te zijn maar kan echter niet tegen scherpe of schurende materialen. Voorzie 
uw meubels van schone viltjes en voorkom inloop van zand. (Nat) onbehandeld hout, rubber, leer, 
inkt, e.d. kunnen vlekken achterlaten. Weekmakers (zoals in wieltjes van steekkarretjes) kunnen, 
zeker bij een nieuwe gietvloer, vlekken veroorzaken. Laat deze spullen daarom niet (nat) op de vloer 
staan.  Lees voor meer informatie over onderhoud en reiniging onze onderhoudsadvies, heeft u meer 
vragen, wij helpen u graag! 


