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Checklist gietvloer

Dé checklist voor de aanschaf
van jouw nieuwe gietvloer!



Dit is de standaard gietvloer die bestaat uit epoxyhars of
polyurethaanhars gemengd met pigment. Deze kun je krijgen
in glans of mat, verschillende kleuren, patronen en ontwerpen.

 Welke soort gietvloer kies je?1.
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Kunsthars vloer

Gietvloeren met een korrel

Er ontstaat een gietvloer met structuur als er aan de hars en
het pigment een korrel wordt toegevoegd. Een aantal
voorbeelden hiervan zijn grindvloeren, troffelvloeren, steentapijt
en marmertapijt.

Gietvloeren met een betonlook

Door middel van een gietvloer kan je deze look aanbrengen in
je huis. Gietvloeren die bekend staan om hun betonlook zijn
cementgebonden gietvloeren, printbeton, mortex, gepolierde
betonvloeren en beton ciré.

Gietvloeren met een natuurtint

Je kunt ook kiezen om een natuurlijke gietvloer te creëren. Dit
kun je bijvoorbeeld doen door een zand-, steen- of en
terracottakleur te laten toevoegen. Als je deze mat maakt krijg
je een mooie landelijke en klassieke uitstraling.

Terrazzovloeren

De meest luxe uitvoering van de gietvloer is de terrazzovloer. Bij
deze gietvloer wordt marmer met cement gemengd. Hierdoor
ontstaan er een luxe en Italiaans ogende vloer. Dit type vindt je
vaak in banken en musea.



Hard en niet flexibel

Luidruchtig

Hygiënisch

Geluiddempend

Hygiënisch
Bestand tegen zuren en
chemicaliën

Geschikt voor
vloerverwarming

Zware voorwerpen kunnen
voor schade zorgen

Gevoel voor zuren en
chemicaliën

Erg sterk en bestand
tegen zware belasting
Niet geschikt voor
vloerverwarming
Scheurgevoelig
Alleen te plaatsen op
egale ondergrond
Industrieel gebruik zoals
parkeergarage of fabriek

Scheuroverbruggend

Ondergrond

Koud

Reparatie en verwijderen

Epoxyhars Polyurethaanhars

Enigszins flexibel

Kies je voor een standaard gietvloer dan kun je kiezen uit
epoxyhars of polyurethaanhars. Hieronder worden de
belangrijkste eigenschappen vergeleken.

2. De standaard gietvloer
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Kan op de meeste onder-
gronden geplaatst worden
Particulier en industrieel
zoals woningen of winkels

3. Aandachtspunten

Gietvloeren kunnen op de meeste vloerbedekkingen geplaatst
worden. Kurk en zeil zijn minder geschikt en ook hout past niet in
het perfecte plaatje. De ondervloer moet in orde zijn.

Een gietvloer kan soms koud aan voelen. Een handige en slimme
optie is om het met vloerverwarming te combineren. Neem een
kijkje in een showroom om verschillende gietvloeren te bekijken.

Een gietvloer bestaat uit één geheel en het is daarom lastig om
deze te repareren of te verwijderen. Bij reparatie zal je vaak nog
zien wat er gerepareerd is. En als je de gietvloer wilt verwijderen
kun je beter een nieuwe vloerbedekking op de gietvloer plaatsen.



Haal belangrijke spullen
uit de buurt

Ontvang eindfactuur en
controleer deze goed

Alle kosten staan
omschreven
Alle gebruikte materialen
staan omschreven
Certificering en
keurmerken bedrijf

De garanties die gelden

Tot wanneer is de offerte
geldig?

Maak de kamers leeg
waar de vloer komt

Vraag vrij voor de dag dat
de vakspecialist komt
Hou een parkeerplek vrij
voor de vakspecialist

Drinken aan bieden Bespreek de garantie
Check of de offerte is
nageleefd

Betaal de eindfactuur
wanneer deze klopt

Alle werkzaamheden
staan omschreven

Moet je van te voren wat
betalen? (aanbetaling)

Zijn er kosten die er
zomaar bij kunnen komen

Tijdens het plaatsen van de gietvloer

Bespreek de situatie voor
de komende weken

Plaats een recensie met jouw
ervaringen van het bedrijf

De voordeligste leverancier vind je door geheel gratis én
vrijblijvend offertes op te vragen. Dat kun je hier doen. De
onderstaande punten horen in de offerte te staan:

5. Voor, tijdens en na het plaatsen

4. De juiste leverancier vinden
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Voorafgaand de plaatsing van de gietvloer

Na het plaatsen van de gietvloer

https://www.offerteadviseur.nl/categorie/bouw/gietvloer/offertes/

