TIPS EN
AANDACHTSPUNTEN

Voor alle onderstaande punten geldt:
Alles is mogelijk in goed overleg en mits van tevoren aangegeven.
In het belang van de veiligheid van onze medewerkers en ter voorkoming van onnodige meerkosten,
zijn de volgende punten van belang voor een goede uitvoering van de werkzaamheden:
• LOKATIE
◦◦ De werklocatie is goed bereikbaar/toegankelijk.
◦◦ Parkeerkgelegenheid is er voldoende voor een bestelbus direct bij het pand (i.v.m.
machines).
◦◦ In het pand hebben onze medewerkers toegang tot water, electra en een werkend toilet.
◦◦ Er vinden géén andere activiteiten plaats in de woning tijdens onze werkzaamheden.
• WERKRUIMTES
◦◦ De ruimtes waarin gewerkt wordt zijn bij aanvang en tijdens de werkzaamheden leeg.
◦◦ Deuren verwijderen, dit ter voorkoming van beschadigingen door de spuitslangen-/machines,
heeft u deze (m.u.v. toiletdeur) tijdelijk in een ruimte geplaatst (bijv. in de badkamer). Ter
voorkoming van mogelijk kromtrekken adviseren wij u de deuren zo rechtop mogelijk te
weg te zetten).
◦◦ Trapleuning verwijderen, bij afwerking in het trappengat.
• VENTILEREN EN PREVENTIE (KRIMP)SCHEURVORMING
◦◦ Ter voorkoming van scheurvorming adviseren wij u, om tijdens en na onze werkzaamheden
zéér goed te ventileren en te stoken tot max. 19O Celsius Ook als het werk ogenschijnlijk
droog is, doorgaan met verwarmen en dit rustig om de dag met 1 a 2 graden verhogen.
◦◦ Eindafwerkingen hebben een decoratieve functie, met als kenmerk dat het geen
scheuroverbruggend materiaal is. Ondanks dat All in Stuc er al het mogelijke aan doet om
dit te voorkomen (door het gebruik van het 3-fasensysteem gaasband. Kunnen wij om deze
reden niet garant staan voor eventuele krimpscheuren als gevolg van de werking.
• KLEUR(BELEVING)
◦◦ Genoemde kleuren en/of structuren zijn onder voorbehoud van geringe afwijkingen.
• SPUITNEVEL VERWIJDEREN
◦◦ Het is mogelijk dat u na oplevering nog een lichte nevel tegenkomt op bepaalde plaatsen.
Om het verse stucwerk niet te beschadigen, kan dit niet verwijderd worden wanneer het
nog nat is. De gemiddelde droogtijd is ongeveer 24 uur. U kunt daarna dit zelf eenvoudig
verwijderen met lauw water op een doekje. Dit laat u 5 minuten intrekken en dan nog een
keer met lauw water om het definitief te verwijderen.

