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TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

ALGEMENE BEPALINGEN
OPDRACHTGEVER DRAAGT ZORG VOOR:
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alle benodigde (werk)vergunningen en toestemmingen om het werk direct te starten bij aankomst van PAKOR op het werk
geregeld zijn.
dat de door ons te behandelen ruimten wind‐ en waterdicht ter beschikking te worden gesteld.
het verticale transport van materialen en personeel van PAKOR BV, veilige steigers en/of hijs‐installaties, zo nodig met
bediening, ter plaatse van het werk gratis ter beschikking van PAKOR BV te stellen en te houden
dat eventuele benodigde ventilatie, verwarming en/of luchtontvochtigers gratis aan ons ter beschikking worden gesteld.
dat de ondervloer voldoende droog is en blijft, tijdens en na doorharding van onze kunststof vloerafwerking.
dat eventuele randvoegen voorzien zijn van kantstroken van voldoende hoogte, zodat de kunststof vloerafwerking tegen
deze kantstroken aangesloten kan worden. De kantstroken dienen na gereedkomen van onze werkzaamheden door en
voor rekening van derden te worden afgesneden en indien nodig te worden afgewerkt.
dat vóór het aanbrengen van de kunststof(vloer)afwerking de eventueel in de ondergrond opgenomen vloerverwarming
geleidelijk tot zijn volle vermogen wordt ingeschakeld, alsmede weer uit bedrijf te worden gehaald. Hierdoor wordt het
risico op krimpscheuren in de ondergrond na het aanbrengen van de kunststof vloerafwerking verkleind. Krimpscheuren
kunnen leiden tot doortekening van scheuren en of scheurvorming in de kunststof vloerafwerking. Tijdens het plaatsen en
uitharden van de kunststof vloerafwerking, dient de vloerverwarming uit te staan en dient de toevoer van heet water, via
leidingen in de ondergrond en of via doorvoeringen, aan de radiatoren te worden stilgezet.
dat water, elektriciteit (220/380 V) alsmede voldoende verlichting ons kosteloos ter beschikking staan.
dat de door ons te behandelen ruimten vrij en zonder obstakels ter beschikking worden gesteld vanaf de overeengekomen
uitvoeringsdatum en voor de duur van de werkzaamheden. Er mogen dan geen andere werkzaamheden plaatsvinden die
de kwaliteit van ons werk negatief kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door stofvorming. Ook luchtverplaatsingen via airco
of machines dienen met het oog op stofgevaar vermeden te worden.
dat de bouwplaats en de te behandelen ruimten voor PAKOR steeds rechtstreeks bereikbaar zijn voor het aanleveren van
materialen en machines. Opdrachtgever dient ons de gelegenheid te bieden om de door ons aangeleverde materialen in de
directe nabijheid van onze werkplek, veilig voor diefsIal en of beschadiging, droog en vorstvrij op te slaan.
Mengwerkzaamheden dienen in de directe nabijheid van de te behandelen ruimten mogelijk te zijn.
het eventueel afplakken, afdekken of beschermen van personen , objecten, machines, ruimten e.d. tegen eventuele
invloeden (bijv. stofvorming, doorlekken, spatten) van onze werkzaamheden
dat geen vochtbelasting plaatsvindt gedurende de chemische doorharding van het systeem. Hierbij rekening houdend met
7 dagen na de laatste arbeidsgang, uitgaande van een temperatuur van 20°C. Gedurende deze tijd mag dat geen
vochtbelasting plaatsvinden en raden wij het afdekken van de vloerafwerking af.
dat op de afgesproken startdatum begonnen kan worden en dat er geen stagnaties optreden door redenen buiten onze
schuld om. Dergelijke stagnaties zullen wij u anders in rekening brengen. Ook kan daardoor de geplande opleveringsdatum
van ons werk in gevaar komen, omdat eventuele achterstanden niet zonder meer ingehaald kunnen worden.
Dat onze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden uitgevoerd mogen worden

De in deze datasheet vermelde gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en naar beste geweten
samengesteld. Aangezien het uiteindelijke resultaat echter mede bepaald wordt door factoren die buiten onze
beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor op grond van deze datasheet
vervaardigd werk.

The information given in this datasheet is based on our extensive experience and composed to our best
knowledge. As the final results are influenced also by facts which are not under our control we cannot accept
any responsibility for work carried out according to these data.
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