
Uitvoeringsvoorwaarden Cicami Vloeren  

Deze bijlage is onderdeel van de opdrachtbevestiging,uitvoeringsvoorwaarden en de algemene 

verkoop en leveringsvoorwaarden van de noa 

 Betalingsvoorwaarden: 

 50% Aanbetalingfactuur dient 3 week voor aanvang werkzaamheden voldaan te zijn met getekende 

opdrachtbevestiging.40% voor  de eerste werk dag de laatste betaling van 10% binnen vijf dagen als de vloer 

klaar is . Extra werkzaamheden dienen aangegeven te worden en worden bij eindfactuur berekend en voldaan. 

Indien bij uitgevoerd werk of bij levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover in 

overleg zo snel mogelijk  opgelost worden.  

Belangrijk! 

De Ruimte Moet schoon en droog worden opgeleverd. 

Na levering gietvloer worden plinten geplaatst door opdrachtgever.neemt u rvs plinten dan moeten 

deze voor af geplaats worden en de beschermfolie er op laten  zitten ,zit er nog een kier tussen de 

plint en vloer dient deze met acrylkit ge kit worden  , Indien geen plinten gewenst zijn dient de 

afwerking tegen de muren strak te zijn. In geval van foamranden langs de kant is het afsnijden en 

afkitten (acrylkit) voor zorg van de opdrachtgever, mits anders overeengekomen met opdrachtgever. 

De vloeren zijn mooi, op maat gemaakt, een goede  slijtvastheid en eenvoudig in onderhoud Mits 

er correct gebruik van word gemaakt. Om optimaal van uw vloer te kunnen genieten hebben wij 

een aantal belangrijke aandachtspunten voor u samengesteld. 

Siliconen Spray 

Als er in de woning siliconen aanwezig zijn die gemorst zijn op de vloer zal dit tot gevolg hebben dat er zwarte 

vlekken, kraters ontstaan tijdens de applicatie. Dit is niet meer te herstellen en zal leiden tot afkeuring van de 

vloer. Siliconen spray is eigelijk niet te zien en wordt gebruikt bij plaatsing keukens, badkamers, en douche 

ruimtes. Vooraf dus duidelijk vaststellen dat er geen siliconen spray gebruikt kan worden. 

 

 

Onze projectleiding 

Uw projectleider begeleidt u door het traject van applicatie van uw vloer. Voor alle technische vragen 

kunt u bij hem terecht. Projectleiders van Cicami hebben jarenlange ervaring en zullen uw vragen 

graag beantwoorden. 

 

Voor aanvang 

De gietvloer wordt ter plekke gemengd en vloeibaar gegoten. Zorg daarom zoveel mogelijk voor een 

stofvrije ruimte en geef vuiltjes geen kans om in de vloer te waaien. Het is belangrijk dat de vloer niet 

met vocht belast word, schakel eventuele vloerverwarming niet uit maar zet hem op de laagste 

stand. Als er verontreiniging is moet deze vooraf afdoende verwijderd worden. Beschadigingen in de 

vloer kunnen het beste door Cicami worden gerepareerd met epoxymortel. Dit materiaal is snel hard 



en droog zodat er geen tot weinig vertraging in de planning kan optreden. Elektriciteit (220V) water  

dienen gratis ter beschikking te zijn. 

Tijdens applicatie 

Zorg ervoor dat de minimale binnentemperatuur en vloertemperatuur in de ruimte waar de vloer 

moet komen 18° Celsius is. Dit is nodig voor het goed vloeien en uitharden van de gietvloer. Ook mag 

de luchtvochtigheid niet meer bedragen dan 80%. Tijdens de uitvoeringsperiode dienen de ruimtes 

vrij te zijn van obstakels. Andere bedrijven kunnen dus niet gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. 

Gietvloeren/kunststofvloeren volgen de golvingen van de ondergrond. In dien in een vloer afschot 

wordt gewenst, dient dit te allen tijde in de ondervloer te worden aangebracht, conform de geldende 

NEN-normering. Voor opslag van de te verwerken producten dient een goede toegankelijke, droge, 

verwarmde en afsluitbare ruimte ter beschikking te staan. 

 

Na applicatie 

Is het voor het beste resultaat belangrijk dat u de ruimte  niet betreed of bekijkt, zo geeft u stof en 

vervuiling geen kans om de ruimte in te waaien. Bij 20° Celsius is de gietvloer na 24 uur weer 

beloopbaar en na 48 uur belastbaar. Wees de eerste 7 dagen voorzichtig met vochtbelasting. Na die 

periode is de vloer uitgehard. Als u uw meubelen gaat plaatsen, voorzie deze dan eerst van nieuwe 

schone viltjes. Dit om zoveel mogelijk krassen te voorkomen. Daar waar gedurende langere tijd een 

kunsstofvloerafwerking zodanig word afgedekt dat tussen de vloer en afdekking condens kan 

optreden (met name in de beginfase) bestaat de kans op vlekvorming als gevolg van inwerking van 

water. 

 

Samenstelling en uitvoering 

Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen monster of kleurenwaaier is mogelijk, 

terwijl eveneens bij de uitwerking glansverschil kan ontstaan alsmede enige oneffenheid, spaanslag 

etc. Een gietvloer wordt geheel met de hand gegoten. Omdat de materialen op het moment van 

aanbrengen vloeibaar zijn zullen factoren als temperatuur, tocht en stof altijd wat invloed 

uitoefenen. U zult daarom als u goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje, gaatje of 

blaasje tegen kunnen komen. Dat is tot op zekere hoogte te voorkomen maar nooit helemaal, het is 

en blijft handwerk. Voor het mooiste en beste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken 

en goed te communiceren. Wij door de vloer zorgvuldig aan te brengen, u door de ondergrond goed 

schoon, leeg, droog en bij voorkeur even te stofzuigen. Als gevolg van de werkwijze bij het 

aanbrengen van toplagen (rollers,kwasten) zullen er wellicht aanzetten zichtbaar zijn, dit soort 

ongerechtigheden is inherent aan gietvloeren/kunststofvloeren. Derhalve valt dit niet onder de 

garantievoorwaarden. Geur, cq stankoverlast is bij het aanbrengen van een kunststofvloer niet te 

vermijden, het treffen van voorzorgsmaatregelen kan nodig zijn. 

 

 



 

 

Onderhoud 

Een gietvloer is naadloos en en geheel poriëndicht. U kunt uw vloer daarom eenvoudig stofzuigen of 

wissen met een swiffer en/of micro vezeldoek. Dweilen doet u op dezelfde manier, met koud water 

en een vochtige micro vezeldoek (niet nat). Zijn er plekken waar u meer aandacht aan wilt besteden 

dan kunt u gebruik maken van schoonmaakmiddel. De reiniger is speciaal ontwikkeld voor 

kunststofvloeren. Gebruik nooit schuurmiddelen om schoon te maken. Haarverfproducten, roest en 

rubber (o.a. van luidsprekers) geven vlekken op de vloer. Kijk voor uitgebreide informatie over 

onderhoud op onze site: www.cicami.nl of vraag om schoonmaakadvies. 

 

Betonlook gietvloer  De tekening van de gietvloer met kleurschakering is wisselend en de 

beoordeling van het resultaat is smaakgebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar 

eigen inzicht en gaan daarbij voor zover mogelijk uit van hetgeen er besproken is. Indien u als 

opdrachtgever enige invloed wilt uitoefenen op het eindresultaat dient u tijdens het gehele  

gietproces aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het niet mogelijk om te reclameren op 

de uiteindelijke tekening van de geleverde vloer. 

Brievenbus afplakken 

In dien u een brievenbus in de deur heeft, dient u deze zelf af te plakken en of dicht te maken voor 

aanvang van de werkzaamheden. De post kan anders in de kunststofvloer vallen. Indien u dit niet 

heeft gedaan zal Cicami dit voor u doen. Enige schade aan de deur vanwege loslatende verf of andere 

schade aan de deur kunt u dan niet verhalen op Cicami. 

 

Planning 

Cicami hoort van u graag zo snel mogelijk een datum van een week waarin het werk uitgevoerd kan 

gaan worden. Cicami zal uw afgesproken uitvoeringsweek niet verschuiven. Indien u zelf de 

uitvoering verschuift zullen wij u zo snel als mogelijk is een alternatieve datum aanbieden. Dit 

natuurlijk altijd in overleg. 

 

Vloerverwarming 

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting 

volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een 

bewegende ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer. U dient de installatievoorwaarden van uw 

leverancier in acht te nemen. Cicami gaat ervan uit dat u dat ook doet. Cicami is niet aansprakelijk 

voor het aftekenen in de kunststofvloer/gietvloer door beweging van de ondergrond met 

vloerverwarming. 

http://www.cicami.nl/


 

 

Stucwerk 

Wanneer er gestuukt is in huis dient men rekening te houden met minimaal 2 week droogtijd 

voordat wij de kunststofvloer/gietvloer kunnen aanbrengen. 

 

De ruimte 

De ondervloer moet strak, vlak en stofvrij zijn. Ook dient de ondervloer goed droog te zijn, anders 

kunnen wij hier geen vloer op leggen. De droogtijd van een dekvloer is een cm. Per week bij een 

minimale temperatuur van 15° Celsius. De ruimte dient: wind en waterdicht te zijn met een minimale 

binnentemperatuur van 18° Celsius. De ondervloer moet zo stofarm als maar mogelijk is worden 

opgeleverd. 

 

Vloerluik 

Cicami is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het luik en de laagdikte die daarop word gegoten. 

U dient het luik zelf op hoogte te brengen. 

 

Maatvoering 

U dient zelf de lijnen uit te zetten als er speciale stripjes (bijv. voor een deurmat) geplaatst moeten 

worden. Bij niet particuliere projecten dient u een bouw tekening aan te leveren. 

 

Kleur 

De gewenste kleur van uw kunststofvloer/gietvloer dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de 

uitvoering bij ons bekend te zijn. 

 

Betonlook 

Betonlook is een menging van 2 kleuren, ondanks dat er een typering kan worden opgegeven van 

druk, normaal of rustig kunnen er plekken zijn die niet aan deze criteria voldoen. 

Blijf erbij wanneer de vloer wordt gegoten, u kunt dan ter plekke aangeven of de applicateur nog iets 

aan de nog vloeibare betonlook moet doen. Dit om discussie en misverstanden te voorkomen. 



Als u twee kleuren betonlook opgeeft en deze wilt laten mengen tot een solo (unie) kleur kunnen er 

toch strepen of vlekken zichtbaar worden. Cicami is hiervoor niet aansprakelijk, voor een egale kleur 

is het beter om 1 kleur te bestellen. 

 

Solo 

De solo bestaat uit 1 kleur, het gaat hier dus om een vloer in unie kleur. 

Deze vloer is besmettelijker dan een mix (betonlook), haartjes en krasjes zijn daardoor ook beter en 

eerder zichtbaar. 

De solo is in bijna alle kleuren te verkrijgen 

Aansluiting op drainen en putten 

Zorg dat uw dekvloer rondom drainen, goten en putten 2- mm lager ligt, of gelijk dan kunnen we de 

kunststofvloer/gietvloer hier mooi op aan laten sluiten. 

Vloer en wandaansluiting 

Indien u geen plinten neemt moet u ervoor zorgen dat de vloer en wandaansluiting strak is. Dus het 

stucwerk moet goed recht aansluiten op de grond. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er direct 

tegenaan gieten. Wanneer u geen plinten wenst en de vloer en wandaansluiting is niet strak dan 

zullen wij u adviseren kit aan te brengen om het mooiste resultaat te verkrijgen. 

Eindresultaat gietvloer 

Een gietvloer is handwerk. Cicami streeft naar de hoogste kwaliteit, ondanks dat kunnen er altijd wat 

haartjes, krasjes, vuiltjes of bultjes inzitten. 

Houd u vloer vrij van onderstaande producten, deze kunnen vlekkeen achterlaten op uw gietvloer 

-plastic met kleurstoffen 

-rubber onder geluidsboxen 

-metaal en roest 

-inkt en haarverfproducten 

=verf 

-plakband en lijm 

-chemische zuren (chloor, olie etc.) 

-vocht in combinatie met afvalstoffen van planten, riet etc. 

-laat extracten niet uitdrogen op de vloer 

-laat koffie en wijn niet uitdrogen op de vloer 



-alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer  

-rubber wielen van kinderwagens 

-plaats altijd witte viltjes onder producten die in direct contact staan met de vloer en let opslijtage 


