
 

 

     
 
 Voorwaarden applicatie van een minerale kalkvloer  
 

 

U hebt gekozen voor een minerale kalkstuc vloer. Een minerale kalkstucvloer is 
een karaktervolle organische vloer. Het zijn de tekeningen en imperfecties die 
iedere kalkvloer uniek maakt. Een kalkvloer is redelijk hard, geleid goed en ligt 
gehecht aan de ondergrond.  
 
De opsomming hieronder heeft betrekking op een minerale kalkvloer. Wij 
verzoeken u hiervan kennis te nemen en ondertekend te retourneren alvorens 
wij tot applicatie overgaan.  
 
- U bent er van op de hoogte dat scheurvorming vanuit de ondergrond niet onder 
garantie valt.  

-  

- U bent er van op hoogte dat scheurvorming door werking in de constructie niet onder 
garantie valt.  
 
- U bent er van op de hoogte dat scheurvorming door trilling niet onder garantie valt.  
 
- U bent er van op de hoogte dat wij slechts het oppervlak van de ondergrond, visueel, 
kunnen beoordelen.  
 
- U bent er van op de hoogte dat wij een kalkvloer hechtend aan de ondergrond 
aanbrengen.  
 
- U bent er van op de hoogte dat er in een minerale kalkvloer spontaan een barst (niet te 
verwarren met scheur) kan ontstaan.  
 
- U bent er van op de hoogte dat een minerale kalkvloer kan variëren in hoedanigheid.  
 
- U bent er van op de hoogte dat een minerale kalkvloer imperfecties kan bevatten, 
bijvoorbeeld overgangen, spaanslagen en kleurnuances.  
 
- U bent er van op de hoogte dat de kleur kan afwijken van een kleurstaal of 
kleurmonster.  
 
- U bent er van op de hoogte dat wij geen invloed hebben op de tekeningen die tijdens 
de het aanbrengen ontstaan.  
 

 



 
- U bent er van op de hoogte dat een minerale kalkvloer in laagdikte kan variëren.  
 
- U bent er van op de hoogte dat er in PU toplaag of olie/was krassen kunnen ontstaan.  
 
- U bent er van op de hoogte dat er geen voorwerpen die weekmakers bevatten op de 
vloer geplaats mogen worden.  
 
- U bent er van op de hoogte dat een minerale kalkvloer met handwarm water en een 
mild reinigingsmiddel gereinigd moet worden.  
 
- U bent er van op de hoogte dat een minerale kalkvloer met een vochtige zachte doek 
gereinigd moet worden.  
 
- U bent er van op de hoogte dat een minerale kalkvloer niet met grote hoeveelheden 
water belast mag worden.  
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