LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN
VOOR HET LEVEREN VAN DE FABER SCHUIMBETON VULLAAG
1.

Aanwezigheid van uw verantwoordelijke man bij aanvang en einde werkzaamheden.

2.

De benodigde opstelplaats ten behoeve van de schuimbetonmachine is gelijk aan
twee vrachtauto’s. Eventuele vergunningen en ontheffingen voor rekening
opdrachtgever.

3.

Standaard bereik met slangen vanaf de opstelplaats van de schuimbeton-unit: ± 100
meter.

4.

Benodigde watervoorziening: normale drinkwateraansluiting.
Bij leveren > 50 m3 zijn er drie mogelijkheden voor de benodigde
watervoorziening van minimaal 10 m3/uur:
1. Open zoetwater maximaal 100 meter vanaf de opstelplaats
2. Loonwerker inhuren door derden met watertank en tractor
3. Standpijp huren door derden bij lokale waterleverancier

5.

Storthoogte aangeven door middel van piketten h.o.h 2,5 meter. Het aangebrachte
schuimbeton wordt met een drijfrei afgestreken.
Boventolerantie schuimbeton: +/- 1 cm.

6.

Als er via de ondergrond en/of zijkanten water uit het aangebrachte schuimbeton
wordt onttrokken dan klinkt deze in. Ter voorkoming alle raakvlakken door middel
van water volledig verzadigen (geen plassen water).
Bij toepassing van schuimbeton met een volumieke massa van minder dan 1100
kg/m3 op poreus materiaal (zand, steen, hout, beton e.d.), vooraf plasticfolie of
wegendoek ter beoordeling van Faber Celbeton aanbrengen op de ondergrond.
(De naden / overlap volledig met tape afplakken)
Opmerking: Indien de opdrachtgever besluit geen plasticfolie toe te passen, is het
risico van inklinken van de schuimbeton voor de opdrachtgever.

7.

Bij hoeveelheden groter dan 70 m3 en laagdiktes groter dan 15 cm dient het vloerveld
door middel van tussenschotten opgedeeld te worden in vakken van maximaal 70 m3.

8.

Schoonwerk afplakken / afschermen.

9.

Stortplaats beschikbaar stellen voor spoelwater en eventuele restspecie. Indien er
geen stortplaats beschikbaar is, spoelen wij in de betonmixer of elders. Hiervoor
brengen wij € 100,00 per fasedag in rekening.

10.

Bij einde werkzaamheden onze werkbon voorzien van uw naam, handtekening en
contrabon.

11.

Schade ten gevolge van weersinvloeden is voor risico opdrachtgever. Bij annuleringen
1 werkdag voor aanvang werkzaamheden worden de vaste kosten in rekening
gebracht.

12.

Zaken die extra aandacht vragen op het gebied van veiligheid, dient u vooraf
schriftelijk aan ons te melden.

