
 
 

Adviezen en aanvullende voorwaarden op de van toepassing 
zijnde leveringsvoorwaarden van CBW Wonen. 
 
 

• De ruimtes waar de vloer geïnstalleerd moet worden dienen glasdicht te zijn en een 
minimale constante tempreratuur te hebben van 18º Celcius. 

 
• De vloer dient schoon en vrij van obstakels en meubelstukken te worden aangeboden. 

 
• Indien er een stukadoor aan het werk is in uw woning, vraag hem dan de werkvloer af te 

dekken zodat er geen stuc- en latexresten in het beton kunnen trekken. 
 

• Schoon aanbieden van de vloer houdt in bezemschoon en zonder stuc-, lijm-, latex,- en 
primerresten. Mocht een van deze middelen op de vloer aanwezig zijn, dan dient u met ons 
te overleggen welke werkzaamheden er plaats moeten vinden alvorens wij de vloer kunnen 
leggen. 

 
• Tegenwoordig worden steeds meer vloeren verlijmd op de dekvloer. Bij de aannemer kunt 

u nagaan wat de hechtsterkte/huidtreksterkte is van de werkvloer (de vloer waarop het 
parket rechtstreeks verlijmd gaat worden). Deze hechtsterkte/huidtreksterkte dient, bij het 
vast verlijmen van het parket, minimaal 1N/mm2 te zijn. Indien dit niet het geval is dient u 
dit direct bij ons aan te geven, wij kunnen dan aangeven welke aanvullende maatregelen 
er nodig zijn om de vloer te versterken zodat het parket alsnog verlijmd kan worden. 
Voldoet de dekvloer niet aan de treksterkte van 1N/mm2 en u geeft dit niet bij ons aan dan 
bent uzelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan, u kunt Topshelf Parket 
hiervoor achteraf niet aansprakelijk stellen. U moet hierbij denken aan het los komen 
liggen van de parketvloer, holle plekken meer dan toegestaan en schotelen van de 
planken. 

 
• Mocht u de vloer laten egaliseren door een aannemer of een andere partij dan dient u bij 

de uitvoerende partij aan te geven dat u een parketvloer rechtstreeks gaat verlijmen op de 
egalinelaag. De uitvoerende partij zal hiermee rekening moeten houden voor zijn keuze 
van egaline. Niet alle soorten egaline zijn geschikt om een parketvloer vast op te verlijmen, 
ook hier geldt weer de norm van een hechtsterkte/huidtreksterkte 1N/mm2. 

 
• De ondervloer/dekvloer dient voldoende droog te zijn bij het monteren van de vloer. In 

nieuwbouw of renovatie situaties kan het verstandig zijn bij de aannemer na te gaan in 
hoeverre de afwerkvloer (meestal zandcement dekvloer) niet hechtend maar met een 
vochtscherm gelegd kan worden. Hierdoor is alleen de droogtijd van de afwerkvloer van 
belang en niet die van de betonvloer. 

 
• Voor een zandcement deklaag dienen de volgende droogtijden in ieder geval in acht 

genomen te worden, er kunnen in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen hierop bestaan. 
o 1-4 cm droogt 1 cm per week 
o 4-6 cm droogt 1 cm per 2 weken 
o 6-8 cm droogt 1 cm per 3 weken 

Bijvoorbeeld: 7 cm dekvloer droogtijd = 4 x 1 + 2 x 2 + 1 x 3 = weken droogtijd na 
aanbrengen. 

 
• Mocht de vloer tijdens de meting onvoldoende droog blijken dan kan de parketvloer niet 

gelegd worden. Door middel van periodieke metingen zal dan vastgesteld worden wanneer 
de vloer wel gelegd kan worden. Eventueel kan er een expoxyprimer op de vloer worden 
gezet als scherm tegen optrekkend vocht. Het aanbrengen van een expoxyscherm kost € 
16,50 per m2. Voorwaarde hiervoor is wel dat de dekvloer minimaal 28 dagen oud is en 
minder dan 5% restvocht heeft CM-gemeten. 

 
• Heeft u vloerverwarming? U dient dan voor het leggen en tijdens het in- en uitschakelen en 

gebruik van de vloerverwarming het stookprotocol aan te houden, U kunt hiervan de 



 
 

laatste versie bij ons aanvragen. De systeemtemperatuur mag niet boven de 45º Celcius 
komen en de vloertemperatuur mag maximaal 27º Celcius bedragen. 

 
• In combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling dient u tevens de volgende eisen, blijvend 

in acht te nemen: 
o Maximum watertemperatuur volgens thermosstaatinstelling: 40-45º C 
o Minimum watertemperatuur volgens thermosstaatinstelling: 19º C 
o Instelling van de installatie moet zodanig zijn dat de watertemperatuur in het 

systeem nooit meer dan 4 graden onder de ruimtetemperatuur kan komen. 
o Instelling van de installatie zodanig dat de oppervlaktetemperatuur van de 

afgewerkte vloer nooit boven 27º C stijgt. 
o Stookregime zodanig dat de installatie ’s nachts niet wordt uitgezet. 
o Opstarten na het warme seizoen volgens stookprotocol van de leverancier. 

Uitzetten eveneens volgens het stookprotocol van de leverancier (dit houdt in dat 
de watertemperatuur maar met 5 graden per dag vermeerderd of verminderd mag 
worden). 

 
• Warmwaterleidingen in de dekvloer kunnen altijd een concentratie warmte afgeven. Als 

deze te hoog in de dekvloer liggen is dit helemaal het geval. Ter plaatse van de leidingen 
kan het gebeuren dat de vloer tijdens het stookseizoen een naadje gaat vertonen. Dat is 
niet voorkomen en valt derhalve niet onder de garantie. Indien dit aan de orde is dient u 
de ketelthermostaat niet hoger in te stellen dan 65 à 70º Celcius. Dit voorkomt het 
probleem niet maar beperkt het zoveel mogelijk. 

 
• In combinatie met een houten vloer dient u in de winterperiode gebruik te maken van een 

luchtbevochtiger, dit om de relatieve luchtvochtigheid in uw woning op peil te houden. Hout 
is tussen 55% en 65% stabiel, het krimpt niet en zet niet uit bij deze waarde. U dient er 
alles aan te doen om deze luchtvochtigheid tussen deze waarden te houden. U kunt de 
luchtvochtigheid meten met een hygrometer. Daalt de luchtvochtigheid te ver onder 55% 
dan zal de vloer krimpen en kan deze scheurtjes gaan vertonen. Stijgt de luchtvochtigheid 
te ver boven 65% dan zal de vloer uitzetten en kan deze bol komen te staan. Mochten deze 
verschijnselen zich voordoen en de luchtvochtigheid in uw woning is niet op peil dan heeft 
u geen garantie. 

 
• Lak, Hardwax en olie dienen minimaal 1-2 x per jaar voorzien te worden van een 

onderhoudsolie of polish. Vraag onze showroom welk product geschikt is voor onderhoud 
van uw vloer. Onderhoud is het behoud van uw vloer. Volg de onderhoudsinstructies van 
uw vloer nauwgezet op zodat u jarenlang kan genieten van uw vloer. 

 
• Gebruik voor het dweilen en onderhouden van uw vloer uitsluitend producten uit of op 

advies van uw parketspeciaalzaak. Het gebruik van “normale” schoonmaakmiddelen als 
HG, Andy, Ajax, St. Marc en dergelijke zijn absoluut uit den boze. Deze producten kunnen 
een vettige waas achterlaten op uw vloer. Uw vloer lijkt dan niet meer schoon te worden. 
Indien dit probleem zich voordoet kunt u contact met ins opnemen voor advies. 

 
• Lak- en glansverstoringen dienen altijd beoordeeld te worden met uw rug richting direct 

invallend licht. 
 

• Topshelf Parket is niet aansprakelijk voor het doorscheuren van een 
vloer/toplaag/parketfriezen met een te minimale dikte. 

 
• Normaal gesproken is een net behandelde vloer na 24 uur weer betreedbaar, bij extreem 

hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid kan het uitharden van de olie/hardwaxolie of 
lak echter langer duren. Houdt hiermee rekening. Als de vloer nog plakt bij aanraken dan is 
deze onvoldoende droog en kan niet betreden worden. 

 
• Meer- en minderwerk wordt bij oplevering verrekend. 


