Boncreat vloeren in combinatie met
Vloerverwarming en/of vloerkoeling.
Indien u een vloer heeft met vloerverwarming en/of vloerkoeling dienen een
aantal zaken in acht te worden genomen voordat er een Boncreat Vloer kan
worden aangebracht.

Nieuw vloerverwarming systeem.
Zorg bij het
aanbrengen van

Bij een nieuw aangelegd vloerverwarmingssysteem zal altijd eerst het
opstookprotocol moeten worden doorlopen voordat er een Boncreat Vloer kan
worden aangebracht.

Boncreat vloeren
altijd dat het
minimaal 18˚C is in
de ruimte

Alvorens het opstookprotocol mag worden uitgevoerd dient een nieuwe
zandcement dekvloer minimaal 28 dagen oud te zijn, voor een anhydriet
dekvloer is dat minimaal 42 dagen. Als u langer kunt wachten dan is dat beter.

Het opstookprotocol

Het
restvochtpercentage
van zand cement
mag maximaal 2,5%,
voor anhydriet is
dat 0,5 %

Bij een opstookprotocol wordt de temperatuur van het water dat door de
leidingen van uw systeem loopt eerst van een lage temperatuur naar 40 graden.
temperatuur gebracht en vervolgens weer omlaag. Dit gaat in etappes van 5
graden per 24 uur startend bij 20 graden.
Dag 1 -24 uur 20 ˚C / Dag 2 -24 uur 25˚C / Dag 3 -24 uur 30˚C, Dag 4 -24uur
35˚C / Dag 5 – 24 uur 40˚C. en dan vervolgens van 40˚C weer naar 20˚C in
hetzelfde tempo. Laat de vloerverwarming daarna 3 dagen uit staan.
U regelt de watertemperatuur van de leidingen bij de verdeelunit of de ketel.
Ook moet u er voor zorgen dat er wel een warmte vraag is door op de
kamerthermostaat te zorgen dat de verwarming ook aanslaat en het water in de
leidingen rond zal gaan pompen door het systeem.
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Bij het egaliseren
van een vloer
dient een
vloerverwarming
altijd uit te staan

Let op: er kunnen afwijkende protocollen bestaan die voor uw
vloerverwarmingssysteem kunnen gelden, vraag dat derhalve altijd na bij uw
leverancier.
De temperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 40 graden
Bestaand (oud) vloerverwarmingssysteem
Bij een reeds bestaand systeem altijd u even nakijken of u kunt achterhalen
wat de garantie termijn is op dampdiffusiedichtheid van de slangen. Over het
algemeen is dat 30 tot 50 jaar. Bij een oudere vloerverwarming kan dat
betekenen dat het noodzakelijk zal zijn om een drukbestendig vochtscherm
aan te brengen onder de Boncreat vloer.
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