Algemene Informatie
90 Koopwoningen
de Jonge Veenen te
Moerkapelle.
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Leeuwenhoekweg 22
Postbus 103
2660 AC Bergschenhoek
Telefoon 010 – 5243311
Telefax 010 – 5212702
Rabobank Bergschenhoek
Rekeningnr.: 10.66.00.036
K.v.K. nr.: 24131898

Aan de eigenaren van de 90 koopwoningen
van het project de Jonge Veenen te Moerkapelle.

Bergschenhoek,

Geachte heer, mevrouw,
Nu u eigenaar bent van een nieuwe woning, is het voor uw van belang kennis te nemen van een
aantal zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw woning.
Bij de aankoop van uw woning heeft u van het Woningborg, “G.I.W.”een garantiecertificaat en een
boekje ontvangen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010.
Hierin zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u zeker van pas komen bij het in gebruik
nemen en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende installaties.
Als aanvulling geven wij u nog de algemene projectgegevens, leveranciers- en toegepaste materialen,
kleuren en onderhoudsadviezen e.d.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en verblijven,
Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf Batenburg B.V.

Leeuwenhoekweg 22
Postbus 103
2660 AC Bergschenhoek
Telefoon 010 – 5243311
Telefax 010 – 5212702
Rabobank Bergschenhoek
Rekeningnr.: 10.66.00.036
K.v.K. nr.: 24131898

Verzoek tot herstel aan Aannemersbedrijf Batenburg B.V.

Ondergetekende (garantiegerechtigde),
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon privé:

Telefoon zakelijk:

E-mail adres:
Betreft de eengezinswoning/ het privégedeelte/ de gemeenschappelijke gedeelten.
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Adres:
Postcode:

Plaats:

GIW Certificaatnummer:

Datum van oplevering:

Verzoekt:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Aannemersbedrijf Batenburg B.V.
Leeuwenhoekweg 22/Postbus 103
2661 CZ/2660 AC
Bergschenhoek

Onderstaande gebreken/schade te herstellen op grond van de toepasselijke GIW-garantie- en waarborg
regeling:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaats en Datum:

Handtekening:

Dit formulier opsturen naar Batenburg B.V.(nazorg@batenburgbv.nl)

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
MOERKAPELLE
Ontwikkelaar

90

KOOPWON

DE

JONGE

VEENEN

Vosplan vastgoed ontwikkeling
Einsteinstraat 6-b
2811 EP Reeuwijk
tel : 0182 – 396 919
Vastgoed Batenburg b.v.
Leeuwenhoekweg 22
2661 CZ Bergschenhoek
tel.: 010 - 524 33 11

Uitvoerend bouwbedrijf

Aannemersbedrijf Batenburg B.V.
Leeuwenhoekweg 22
Postbus 103
2660 AC Bergschenhoek
tel.: 010 - 524 33 11
Nazorg/Service:
Mw. A. Breugem
010 – 524 33 11
Email : nazorg@batenburgbv.nl
Zie bijgevoegd formulier.

Architect

TOBA b.v. architecten & ingenieurs
Noordstraat 7
2411 BG Bodegraven
tel. : 0171 – 631 750

Constructeur

Ingenieursbureau SmitWesterman
Stavorenweg 4
2803 PT Gouda
tel. : 0182 – 615 655
Postbus 592
2800 AN Gouda

Verwarming en
mechanische ventilatie

Spindler Installatietechniek
Overschiese Kleiweg 780
Postbus 10100
3004 AC Rotterdam
tel.: 010 – 467 55 55

Elektrische installatie

Spindler Installatietechniek

Loodgieterswerk

Spindler Installatietechniek

te

Schilderwerken

Schildersbedrijf Groenenboom
Schuttevaerweg 43
Postbus 11355
3004 EJ Rotterdam
Tel. : 010 -262 07 44

Tegelwerk

Tegelzetbedrijf v. Vliet
Noordeindseweg 412
2651 LP Berkel en Rodenrijs
010-511 39 14

Gas en elektra

Liander
Postbus 50
6920 AB Duiven
storingsnummer: 0800-9009

Water

Dunea
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer
storingsnummer: 088 – 347 47 47

Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers

Grondwerk, bestrating en beplanting
M.C. van der Spek en Zn.
Herenweg 56
2751 DB Moerkapelle
Begane grondvloer
Prefab Beton Veghel B.V.
Postbus 296
5460 AG Veghel
Verdiepingsvloeren
Prefab Beton Veghel B.V.
Kapconstructie
Unilin Insulation
Beneluxstraat 1
5061 KD Oisterwijk
Houten buitengevelkozijnen en deuren
Westerveld & Nederlof b.v.
Terborgseweg 58
7084 AE Breedenbroek
Beglazing
Karko glashandel b.v.
Hastelweg 139A
5652 CJ Eindhoven
Gevelstenen leverancier
GDS Keramiek b.v.
Motorenweg 31
2623 CR Delft
Gevellateien
Halfen b.v.
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Dakbedekking
Kleiva b.v.
Nessenweg 5
2995 DA Heerjansdam
Binnenwanden
De Bruyn Intergips Afbouw B.V.
Postbus 130
3300 AC Dordrecht
Binnendeurkozijnen + deuren
Berkvens B.V.
Postbus 2
5710 AA Someren

Ribcassettevloer.

Breedplaatvloer.

Hang- en Sluitwerk
Mastermate Technische Groothandel
Hoefweg 186
2665 LE Bleiswijk
Houten Trappen
Vios Trappen b.v.
Hoogeind 70
3465 HD Drieburggen
Spuitpleister
Levering en aangebracht door:
Stukadoors- en spuitbedrijf
De Bruyn Intergips
Postbus 130
3300 AC Dordrecht
Sanitair
Van Munsteren en zonen b.v.
Groningenweg 1
2803 PV Gouda
Tegelwerk
leverancier
Tegelzetbedrijf v. Vliet
Noordeindseweg 412
2651 LP Berkel en Rodenrijs

plafond en boven het tegelwerk.

tel: 0182 – 555 999

tel: 010 - 511 39 14

Kleurenschema
Omschrijving

Materiaal

Kleur

Exterieur
Kozijnen/deuren/toebehoren.
Houten kozijnen
Draaiende delen
Beglazingsprofielen
Paneel boven kozijn (buiten)
Voordeur
Ventilatierooster
Waterslagen onder kozijnen b.g.
Kozijn + deur berging

hardhout
hardhout
aluminium
multiplex
hout met glasstrook
aluminium
beton
hout

Beglazing

spouwglas HR++

helderwit, RAL 9010.
helderwit, RAL 9010.
in kleur kozijn.
helderwit, Ral 9010.
blank afgewerkt.
wit.
licht grijs.
antraciet, RAL 7016.
helderwit, RAL 9010
helder.

Gevels
Plint schoonmetselwerk gevel

baksteen

Grafit HV WF.
Klampaert Classic Blue HV WF.
Sonsbeek HV WF.
Trapani HV WF KM588.

Schoon metselwerk gevel

baksteen

Maranello HV WF.
Baccara Blue HV WF.
Maastrichtbont HV WF.
Pavlov HV WF.

Voegwerk
Stalen lateien
Spekbanden
Tuinmuur met rollaag

thermisch verzinkt
beton
baksteen

Dak
Dakoverstekken en goten
Hemelwaterafvoeren
Dakbedekking dakpannen

multiplex
pvc
keramische pan

helderwit, RAL 9010.
grijs.
Natuurrood, Havanna bruin
of Antraciet Engobe.

Overige
Losstaande berging
Daktrim berging
Dakbedekking berging
Stoep entree/voorgevel
Terras tuinzijde
Erfafscheiding

vuren
aluminium
bitumen
beton tegel
beton tegel
hekwerk met beplanting

blank.
blank.
zwart.
grijs
grijs

Interieur
Vensterbanken
Binnentrap
Binnendeurkozijn
Binnendeur

kunststeen
vurenhout, geschilderd
staal
opdekdeur

grijs.
RAL 9010 en 8017.
licht grijs.
in kleur van gevelmetselwerk.

wit, RAL 9010.
wit, Berkvens.
wit, Berkvens.

Schakelmateriaal

kunststof

wit.

Onderhoudsadviezen
Hemelwaterafvoer
Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke
verstoppingen (bijvoorbeeld door herfstbladeren) kunnen worden voorkomen.
Platte daken
De waterdichte laag op de platte daken, bestaan uit een bitumineuze of EPDM dakbedekking. Wij
adviseren u om hierop geen ladder of dergelijke voorwerpen te plaatsen en het belopen van deze
bedekking tot het minimum te beperken. Hierdoor kunt u lekkages, door mechanische
beschadiging voorkomen.
Overwitten spuitpleister
De plafonds en wandgedeelten boven tegelwerk in uw woning zijn afgewerkt met spuitpleister. U kunt
vlekken op spuitpleister verwijderen d.m.v. een zacht borsteltje met vloeibare zeepoplossing. Het
borsteltje liefst in draaiende beweging; uitvoerig lang borstelen
in elk geval vermijden. Vervolgens met een goed uitgeknepen spons nawrijven. Verder geven wij u
onderstaand advies voor het eventueel oversauzen van de spuitpleister:
a.

ondergrond stofvrij maken met een zachte borstel;

b.

Latex muurverf d.m.v. blokkwast of rol aanbrengen, zonodig
in twee lagen. Altijd werken van het licht af. Gereedschap
direct na gebruik goed met water reinigen.

c.

de ontmoeting plafond en tussenmuren is van 2 van elkaar
verschillende materialen, t.w. beton en daartegen Gibo (gips)
hier kan een krimpnaad ontstaan, ook mede doordat de betonvloer
iets nazakt.

Door regelmatig goed te ventileren kunt u de noodzaak van overschilderen lang uitstellen.
Maatregelen bij strenge vorst
Indien strenge vorst wordt verwacht, is het raadzaam de kamerthermostaat 's nachts niet te laag in te
stellen met het oog op bevriezingsgevaar van waterleidingen enz. Bij temperaturen onder of nabij nul
graden is het wenselijk de toegangsdeuren van onverwarmde ruimten, waar zich leidingen bevinden,
open te houden. Tevens dient u bij deze temperaturen uw eventuele buitenkraan af te sluiten en de
leiding te laten leeglopen.
Open stootvoegen
In de gevel zijn op diversen plaatsen open stootvoegen gehouden.
Deze open voegen bevorderen een noodzakelijke ventilatie in de
spouw en dienen daarom dan ook altijd open te blijven.

Wat U moet weten over isolerend dubbel glas
Barometrische invloeden
De dubbele beglazingseenheden worden hermetisch gesloten onder de op dat moment heersende
weersomstandigheden, zoals een hoog of laag drukgebied. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan
alle mogelijke omstandigheden zoals wisselende barometrische druk, temperatuur e.d.
In verband hiermede en ten gevolge van een kleine fabricagetolerantie op de spouwbreedte kan een
geringe variatie in de afstand tussen de beide ruiten optreden. Optisch is dit soms waarneembaar door
enige vervorming van in de ruit weerspiegelende beelden of het dubbel
waarnemen van b.v. autolampen.
Wanneer glasruiten precies evenwijdig staan en even dik zijn, kunnen soms olieachtige vlekken
optreden. Deze vlekken zijn niet alarmerend en zijn beslist geen fouten noch het gevolg van vettige
aanslag.
Condensvorming aan kamerzijde
Wij constateren regelmatig dat bij gebruikers van isolerend dubbel glas ongenoegen ontstaat door het
incidenteel optreden van condens op dit glas, iets dat volgens hen niet mag voorkomen.
Condensvorming (het zogenaamde "beslaan") aan de kamerzijde van het dubbel glas komt niet vaak
voor, maar is beslist niet uitgesloten. Dit hangt n.l. af van:
a.

temperatuur in en buiten de woning;

b.

de relatieve vochtigheid in de woning.

Het condensverschijnsel is alleen te voorkomen door de vochtigheid in de woning omlaag te brengen
door middel van ventileren.
Onderhoud
De afdichting van elke beglazing, d.m.v. welke kitsoort ook, vraagt onderhoud. De reden is dat deze
veroudert en krimpt. Hierdoor zou water in de sponning kunnen dringen, waardoor ernstige schade
aan zowel kozijn als beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de
garantie. Het verdient dus aanbeveling ook dit belangrijke aspect van glas goede aandacht te geven
en regelmatig onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld:
a. Bij krimp en uitzakken van de afdichting
de top van de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en van het
glas afsteken en verwijderen. Ter plaatse het glas zuiver schoon en vetvrij maken met trichlooretheen
(tri). De aldus gevormde groef vullen en afwerken met een elastische thiokolkit. Na enkele weken de
herstelde afdichting behandelen met verf of beits.
b. Het vrijstaan van de sponning in het glas
De glaslatten uitnemen en ter plaatse de bestaande afdichting verwijderen. Het glas, de
sponningkanten en de glaslatten goed schoonmaken en ontvetten. De glaslatten herplaatsen, zodanig
dat deze 3 mm. vrij van de beplating komen en blijven door het aanbrengen van neopreen
afstandblokjes. Aan de andere zijde van het glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met een
scherp mes doorsnijden en verder behandelen als onder a. vermeld.

c. Bij het vervangen van gescheurde of kromgetrokken glaslatten
Kunt u, na het vooraf gereed gemaakt en geconserveerd zijn van de nieuwe glaslatten, handelen
zoals onder a. respectievelijk b. is aangegeven.
Opmerking
Het gebruik van siliconenkit is sterk af te raden, omdat deze kit niet overschilderbaar is. Waar
siliconenkit gebruikt is, bestaat de kans op besmetting van aanliggend houtwerk, zodanig dat
ondermeer slechte hechting van verfproducten kan optreden.
Wenken bij gebruik van energie
De luxe van het onverstandig omspringen met energie kunnen we ons niet meer permitteren. Energie
kost tegenwoordig veel geld en zal in de toekomst nog meer gaan kosten. Hierna worden een aantal
suggesties gegeven, hoe op energiegebruik in het huishouden kan worden bespaard. Verwarming,
warmwater en koken zijn de grootste slokkoppen. De tips die hierop betrekking hebben komen
daardoor het eerst aan de beurt.
A. Verwarming/ventilatie van de woning
1. Houdt uw energieverbruik in de gaten door regelmatig, bv maandelijks de meterstanden op te
nemen. Een handig hulpmiddel daarbij is de energieverbruikerskaart. Ook de jaarlijkse
afrekeningen van energiebedrijven kunnen hierop ingevuld worden.
2. Zet ’s nachts de thermostaat 4 graden lager. Niet meer, anders duurt het opwarmen van de
woning de volgende dag te lang en vraagt veel energie. Verlaag de thermostaat ongeveer een
uur voordat u gaat slapen.
3. Zet de thermostaat lager bij langdurige afwezigheid.
4. Ongebruikte kamers matig verwarmen en de deuren van deze kamers gesloten houden. Denk
wel aan bevriezingsgevaar. Houdt er rekening mee, dat de temperaturen die voor verschillende
vertrekken gegarandeerd worden onder extreme weersomstandigheden (zie voor definitie
hiervan de uitgave “een huis met zekerheid”) alleen gehaald zullen worden bij gelijktijdige
verwarming van alle vertrekken.
5. De deur tussen de woonkamer en hal zoveel mogelijk gesloten houden. Er ontsnapt anders veel
warme lucht naar de bovenverdieping, waar die warmte doorgaans niet nodig is, en er komt
koude lucht in de woonkamer. De thermostaat blijft er dan voor zorgen dat de temperatuur in de
woonkamer op de ingestelde waarde blijft.
6. Veel warmte gaat verloren door de ruiten, ook door dubbelglas. Sluit daarom ’s avonds en ’s
nachts de gordijnen of binnenzonwering (aluminium lamellen zonwering met de holle zijde naar
binnen gekeerd). Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen.
Ook isolerende rolluiken zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies
te beperken.
7. Profiteer van de gratis zonnewarmte door niet de gordijnen te sluiten of het zonnescherm
omlaag te doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen.
8. Ventileer niet meer dan nodig is; bij het luchten van de kamers is het al voldoende het raam
korte tijd (ong. 10 min.) open te laten staan. Draai hierbij de radiatoren dicht.
Pas op: ventilatie is wel noodzakelijk door de behoefte aan frisse lucht.

9. Gebruik de hoogste stand van het basisventilatiesysteem alleen als dit noodzakelijk is voor bv.
de afvoer van luchtjes. Daarna het ventilatiesysteem in de laagste stand laten staan.
Probeer een graad lager te stoken.
C. Elektriciteitsverbruik
1. Laat u informeren over het energieverbruik van huishoudelijke apparaten die u overweegt aan te
schaffen. Een energiewijzer of label zit al op diverse apparaten.
2. Doe de koelkast goed dicht en open hem zo kort mogelijk. Zet de koelkast niet in de zon, dit geldt
ook voor diepvriezers. Warme maaltijden eerst afkoelen voor u ze in de koelkast zet. Haal
regelmatig de ijslaag weg d.m.v. ontdooien.
3. Doe de verlichting uit in die vertrekken waar niemand is. TL-lampen verbruiken minder energie bij
dezelfde lichtopbrengst.

KleiVa b.v. Dakbedekkingsbedrijf
Nessenweg 5

E-mail

: info@kleiva.nl

2995 DA Heerjansdam

Internet

: www.kleiva.nl

Fax

: 078 677 56 19

BTW nr.

: NL8110.29.542.B.01

Telefoon

: 078 677 14 16

K.v.K nr.

: 24 28 30 36

Mobiel
: 0654 980 001
Bank AMN AMRO
: 51 02 03 175
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Project

: 140 woningen te Moerkapelle

Behandeld door :
Ons kenmerk

:

Uw BTW nr.

: NL

Onderwerp

:

Datum

: 12-11-2015

Aan: de nieuwe Bewoners

Onderhoudsvoorschrift
•
•

Verwijderen van vreemde voorwerpen (stenen,takken e.d.) die niet op het dak thuishoren.
Onderzoek op dichtheid van de bedekking, lossen overlappen onmiddellijk bijwerken.

•
•

Onderzoek van randafwerkingen, expansievoegen, afsluitprofielen, waterdichte aansluitingen HWA’s,
aansluitingen lichtkoepels- of straten, dakdoorvoeren, schoorstenen. Open delen onmiddellijk herstellen.
Reinigen van HWA’s en goten.

•
•

Onderzoek dakoppervlak op mechanische beschadigingen, scheuren, vervormingen, verzakkingen.
Organische- of andere vervuiling verwijderen.

•

Bij eventuele beschadigingen, plooi en of blaasvorming KleiVa bellen om een reparatie uit te voeren en
de garantie instant te houden

Met vriendelijke groet,
J.A.Vat
Kleiva dakbedekkingsbedrijf B.V.

* Dakisolatie en dakbedekking.

* Reparatie.

* Renovatie, Nieuwbouw.

* Het vernieuwen van houten dakbeschot.

* Onderhoud van bitumineuze dakbedekking.

* Dakbestrating.

* Onderhoud kunststof dakbedekking.

* Voor bedrijf en particulier.

* Vrijblijvende offerte met een geldigheid van 6 maanden.

garantie.
e.
* 10 jaar schriftelijke garanti

WWW.NIBOSTONE.NL

Monsters ontvangen?
T 077 – 387 14 40

Nibo Bianco C (Carrara)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies, waaraan geen rechten mogen worden ontleend. Nibo Stone aanvaardt op
geen enkele wijze aansprakelijkheid. Op verzoek worden per werk adviezen verstrekt die onder de garantievoorwaarden van Nibo Stone vallen.
versie 02-2014 | pagina 1/3

NIBO STONE

®

Nibo Bianco C (Carrara)
UITERLIJK
Steensoort: 				
marmercomposiet, kunsthars gebonden
Land van herkomst: 			
China
Variëteiten: 				
Nibo Bianco T (Thassos)
Kleur: 					wit
Nibo Bianco C bestaat uit 96% marmergranulaat, gebonden met een hoogwaardige
kunsthars. Het materiaal vertoont een egale witte kleur waarin de granulaatkorrels
gelijkmatig zijn verspreid. Het materiaal kan concentraties van granulaatkorrels vertonen.
Ook wordt een zekere mate van vervuiling getolereerd die tijdens het gietproces van het
materiaal kan ontstaan. Hierdoor kan het materiaal zwartbruine spikkels vertonen. De
compacte composiet bevat zichtbare microputjes en/of -gaatjes.

OPPERVLAKTEBEWERKINGEN
gepolijst | gezoet/geschuurd/geslepen

gepolijst
*Foto is enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies, waaraan geen rechten mogen worden ontleend. Nibo Stone aanvaardt op
geen enkele wijze aansprakelijkheid. Op verzoek worden per werk adviezen verstrekt die onder de garantievoorwaarden van Nibo Stone vallen.
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NIBO STONE

®

Nibo Bianco C (Carrara)
TOEPASSING
Deze composiet is geschikt voor alle gebruik in binnentoepassingen zowel in
individuele woningen als in gebouwen met normaal collectief gebruik. Er zijn geen
vorstbestendigheidsproeven van dit materiaal bekend. Nibo Stone voorziet geen
problemen bij niet opgesloten elementen die uit het gevelvlak springen en bij dunne
platen die rondom kunnen ventileren (gevelbekleding/lamellen).

VERKRIJGBAAR ALS
Vensterbanken

Gevelbekleding

Raamdorpels

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Kenmerk

1 = redelijk
5 = uitstekend

Uniform steenuiterlijk

Kenmerk

Gemiddelde waarde*

5

Schijnbaar volumieke
massa

2569 kg/m3

Verweringsbestendigheid
kleur (alleen buiten)

3

Porositeit

0,,32 vol.%

Verweringsbestendigheid
glans (alleen buiten)

1

Druksterkte

162 N/mm2

Zuurbestendig

nee

Buigsterkte

25,7 N/mm2

*De genoemde gemiddelde waarden tonen de resultaten van proeven die zijn uitgevoerd volgens de normeringen die van toepassing zijn in
het land van herkomst.

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies, waaraan geen rechten mogen worden ontleend. Nibo Stone aanvaardt op
geen enkele wijze aansprakelijkheid. Op verzoek worden per werk adviezen verstrekt die onder de garantievoorwaarden van Nibo Stone vallen.
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NIBO STONE

®

Nibo Bianco C (Carrara)
BIJZONDERHEDEN
Kies altijd een steen en oppervlakteafwerking in functie van de toepassing. Onze
verkoopadviseurs kunnen u hierin adviseren.
Nibo Bianco C wordt via een speciaal gietprocedé machinaal vervaardigd. Hoewel
tijdens het productieproces strenge kwaliteitsnormen worden gehanteerd, kunnen
kleurverschillen in min of meerdere mate voorkomen. Ook kunnen concentraties van
granulaatkorrels voorkomen. Een lichte mate van vervuiling in de vorm van zwartbruine
spikkels wordt geaccepteerd.
Het materiaal is compact, maar kan aan de oppervlakte zichtbare microputjes en/of
luchtgaatjes vertonen. Deze verschijnselen zijn inherent aan het materiaal en hebben
geen enkele schadelijke gevolgen voor de duurzaamheid van de steen. Het kan dus geen
aanleiding geven tot klachten.
Onbehandeld is deze marmercomposiet gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde
reinigingsproducten). Bij contact met een zuur product ondergaan de kalkdeeltjes
die dit steentype bevat, een chemische oplossingsreactie die een wijziging van de
oppervlaktetoestand met zich kan meebrengen (matte sporen, kleurverandering, etc.). Dit
effect kan vertraagd worden met behulp van een specifieke behandeling.
Deze marmercomposiet is van nature krasgevoelig voor wrijving van krassende elementen
(bv. rollende bureaustoelen, zandkorrels die aan de schoenen blijven kleven). De krassen
zijn duidelijker zichtbaar op een glanzend oppervlak.
Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden in dit materiaal vindt u op onze
website. Ook kunt u voor meer informatie of een monsteraanvraag bellen op:
T 077 – 387 14 40

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies, waaraan geen rechten mogen worden ontleend. Nibo Stone aanvaardt op
geen enkele wijze aansprakelijkheid. Op verzoek worden per werk adviezen verstrekt die onder de garantievoorwaarden van Nibo Stone vallen.
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INFORMATIE / ONDERHOUD CEMENTGEBONDEN DEKVLOEREN
Er is bij u een cementgebonden dekvloer geleverd. Dit is een hoogwaardig product waarbij een
Vloerkeur-bedrijf u graag voorziet van een onderhoudsadvies.
De vloer is goed mechanisch belastbaar, maar vraagt op een aantal specifieke punten om uw aandacht.
In de eerste plaats is het goed om te weten dat het een cementgebonden product betreft. Dit maakt
dat het product gevoelig is voor belasting met zuur, loog, chloor en andere zaken. Indien mogelijk moet
contact zoveel mogelijk worden voorkomen en bij morsen dient het gemorste zo spoedig mogelijk te
worden opgeruimd.
Indien een cementgebonden dekvloer is voorzien van een coating of een impregneer laag neemt de
kans op vlekvorming ten gevolge van morsen af. Bij toepassing in garages is dit aan te bevelen in
verband met de indringende brandstoffen en smeermiddelen waaraan de vloer waarschijnlijk wordt
blootgesteld.
Ten behoeve van algemeen onderhoud verdient het de voorkeur om het vloeroppervlak regelmatig te
ontdoen van los vuil als zand- en grindkorrels. Dergelijke korrels zijn harder dan cement, zodat deze
slijtage of krassen in de vloer zouden kunnen veroorzaken. Indien de vloer is voorzien van een slijtvast
instrooimateriaal is de weerstand tegen dergelijke invloeden groter, maar vanzelfsprekend niet
onbeperkt. In de regel volstaat het regelmatig droog reinigen van de vloer met een bezem of
bezemwagen. Nu en dan nat reinigen is nuttig teneinde stof op te nemen, maar niet strikt noodzakelijk.
In het algemeen dienen schoonmaakmiddelen op alkalische basis gebruikt te worden.
Als gevolg van temperatuurinvloeden, krimp- en zettingsverschillen kunnen scheuren in een
betonvloer ontstaan. Normatief is de aanwezigheid van fijne krimpscheuren en craquelé
toegestaan. Door wapening in de vloer op te nemen, kan het risico van scheurvorming in de
betonvloer worden beperkt, maar niet geheel worden uitgesloten.
Indien uw betonvloer is voorzien van vloerverwarming, schakel deze dan in alle gevallen in een rustig
tempo in en uit en houd de procestemperatuur zo laag mogelijk om scheuren te voorkomen. Door de
vloer continu te verwarmen en weinig verwarmingscycli te laten ondergaan, heeft u de minste kans op
scheuren in de betonvloer.
Mocht in de loop der tijd enige grovere scheurvorming in de betonvloer zichtbaar zijn geworden, kan
een beoordeling daarvan gewenst zijn. Herstel is eventueel mogelijk door het uitvoeren van
injectiewerk. Dit zal overigens leiden tot zichtbare reparaties in het vloeroppervlak. Normatief is
vastgesteld dat betonvloeren een functioneel doel hebben (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen), zodat bij herstel ‘technisch functioneel zijn’ belangrijker is dan het esthetisch
resultaat.
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Hang- en sluitwerk

Reiniging en onderhoud

BUVA scharnieren
De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije
vaseline. Scharnieren bij voorkeur niet schilderen.

BUVA veiligheidsdeursloten en meerpuntssluitingen
De BUVA veiligheidssloten zijn onderhoudsarm. Voor sloten
geplaatst in kustgebieden raden wij aan eenmaal per jaar de
dag- en de nachtschoot en de haakschoten licht in te vetten
met zuurvrije vaseline. Het slot mag niet geschilderd worden
en bij montage van het beslag mag niet door het slot
geboord worden.

BUVA veiligheidscilinders
Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier
aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en
slotspray.

BUVA raamboompjes en oplegsloten

worden. Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en
sluitwerk vlak voor de oplevering aangebracht.
Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden
moeten worden. Door industriële vervuiling, ijzerdeeltjes
in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag
(‘roestaanslag’) op het materiaal ontstaan die het fraaie
uiterlijk ontsieren.

Reinigings- en onderhoudsfrequentie RVS hang- en
sluitwerk
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal
factoren zoals:
◆◆ aanwezigheid van tram of treinverkeer
◆◆ chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts)
◆◆ stedelijk of industrieel gebied
◆◆ oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen

Deze hebben geen onderhoud nodig.

Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigingsfrequentie tussen 1 en 4 keer per jaar.

BUVA aluminium veiligheidsbeslag

Onderhoudsvoorschriften

Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet
agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen.

Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuurmiddel of schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia en ruitenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen.

Onderhoudsfrequentie

Indien er vliegroest zichtbaar
is op het product kan dit
schoongemaakt worden met
BUVA RVS CLEAN. Dit is een
setje bestaande uit een flesje
van 50 ML RVS CLEAN, een
sponsje en een polijstblad.

- Woning meer dan 10 km uit de kust
- Woning minder dan 10 km uit de
kust of in een industrieel gebied
- Woning direct aan de kust

éénmaal per 2 jaar
éénmaal per jaar
tweemaal per jaar

Reiniging en onderhoud RVS hangen sluitwerk
Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk
van roestvast staal geen onderhoud nodig heeft. Juist voor
roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de fraaie
uitstraling van het oppervlak te behouden.
Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast
tijdens de bouwfase kunnen daarop resten van specie,
cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten
moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich
hierop neerslag uit een industriële omgeving kan afzetten.
Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het
roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadiging van het geborstelde of gepolijste oppervlak voorkomen
BUVA Onderhoud, reiniging en nastellen

Gebruiksinstructie
De cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht
met een vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de
vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt u met het polijstblad
verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en
nawrijven met een droge doek. Om uw RVS nog meer te laten
glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten
met onze RVS glans clean.
Setje RVS CLEAN: 2675109
Spuitbus 400ml: 2675110
De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via
onze webwinkel.

Nastellen sluitkommen, sluitplaten en scharnieren
Om de werking van ramen, deuren en kozijnen op te vangen heeft BUVA nastelbaar hang- en
sluitwerk ontwikkeld. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel
speling ontstaat in de afdichting, kunt u eenvoudig zelf de sluitkommen nastellen.

Fig. 2
Losdraaien
schroeven
in sluitkom

Nastellen hoofdsluitkom deuren (midden in de kozijnstijl):
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Verwijder de sluitplaat (fig. 1) door de drie schroeven los te draaien.
Vervolgens draait u de twee schroeven (fig. 2) van het bovenste stelstuk (ten behoeve
van de dagschoot) in de sluitkom een kwart slag los
Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven.
Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stelstukje iets op,
waarna u de schroeven weer aandraait.
Zet vervolgens het onderste stelstuk (ten behoeve van de nachtschoot) in dezelfde stand
als het bovenste stelstuk.
Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer.

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten meerpuntssluiting raam en deur
(boven en onder in de kozijnstijl):
1.
2.
3.

Draai de twee schroeven op de sluitkom (fig. 3) een kwart slag los.
De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onderliggende stelstuk is in horizontale
richting te verstellen.
Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert,
zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

Nastellen sluitplaten dubbele ramen en deuren
Binnendraaiende situaties
1.
2.

Verwijder het kleinste stelstuk van de grondplaat door de vier
metaalschroeven los te draaien.
Plaats het stelstuk op de gewenste stand en schroef de vier metaalschroeven weer vast.

Buitendraaiende situaties
1.
2.

Verwijder de kleine sluitplaat.
Plaats deze op de gewenste stand en schroef deze weer vast. De uitslag van de boven- en
onderschoot is ingesteld conform BUVA werktekeningen. Alleen door plaatsing conform
deze werktekeningen is de juiste uitslag van de schoten gewaarborgd.

Let op – De sluitplaten type 210 en 430 moeten geplaatst worden conform BUVA werktekeningen.

Nastellen scharnieren ramen en deuren
1.
2.

3.

Draai de bevestigingsschroeven aan de kozijnzijde een beetje los.
Het kunststof rondsel van de nylon onderlegplaat in het midden van het scharnierbled
kan nu verdraaid worden. (Het bled kan niet uit zich zelf verlopen tijdens het in- of
nastellen)
Als een deur of raam de gewenste stand heeft kunnen de bevestigingsschroeven weer
vastgedraaid worden.

Na het stellen van de deuren en de ramen zijn door het toepassen van dit scharnier
toleranties van deuren, ramen en kozijnen eenvoudig op te vangen.
BUVA Onderhoud, reiniging en nastellen

Fig. 1
Sluitplaat

Schroef kwart slag
losdraaien

Fig. 3 Boven- en
ondersluitkom

Nastelposities, sluitplaat 430/210

Vraag de gratis brochures aan.

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten.
BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar
behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA kennis
centrum is ondergebracht.
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek en
ze begeleiden uw project van A tot Z.
Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05
E-mail: info@buva.nl
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
10037.10.03.1M

Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u
meer informatie over onze producten, dienstverlening en
themabijeenkomsten.
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