
INFO-FICHE 3.0.2
RETANOL® -DEKVLOEREN NA AFWERKING

Aanbevelingen voor de bouwheer/opdrachtgever voor de periode nà afwerking van zijn dekvloer.

De totstandkoming van de ideale klimatologische omstandigheden in de betreffende ruimte(s), is een verantwoordelijkheid  

van de bouwheer/opdrachtgever.

Volgende regels moeten daarbij opgevolgd worden: 

VENTILEREN - DIRECT NA DE PLAATSING
Onze Retanol®-producten versnellen de cementhydratatie, waardoor de respectievelijke werfsituatie wel degelijk beïnvloedt 

wordt. Ventileren is daarom een absolute noodzaak. Een hoge luchtvochtigheid resulteert immers in langere uithardings-  

en droogtijden.

24 uren na de plaatsing van de Retanol®-dekvloer moet er geforceerd geventileerd worden. Daarbij worden 3 – 4 maal  

per dag alle ramen en deuren geopend gedurende 20 à 30 minuten.

ONMIDDELLIJK OPWARMEN
Reeds 24 uren na de plaatsing van een Retanol®-dekvloer kan de vloerverwarming al opgezet worden. In de regel is het opstar-

ten van de verwarming niet nodig voor de uitdroging van de dekvloer. De opwarming zal slechts het drogingsproces ondersteu-

nen. Vooraleer de definitieve vloerbedekking geplaatst wordt, moet de verwarming steeds minstens 1x opgezet worden.

De Retanol®-opwarmingsprotocollen respecteren!

BESCHERMEN TEGEN VORST
Gedurende het drogingsproces moet een Retanol®-dekvloer degelijk beschermd worden tegen vorst.

GEEN WATER
Na plaatsing moet het dekvloeroppervlak goed beschermd worden tegen water, en dit zeker tot aan de plaatsing van de  

definitieve vloerbedekking.

BELOOPBAAR / BELASTBAAR
Vanaf 24 uren na plaatsing is een Retanol®-dekvloer beloopbaar. Reeds 2 dagen na plaatsing mag een Retanol®-dekvloer belast 

worden met het “werfeigen” belastingen en met het “normale” werfverkeer. Dat betekent dat verkeer met bijvoorbeeld kruiwa-

gens geen enkel probleem is. Transport met een transpalet daarentegen, mag eerst gebeuren nadat de dekvloer zijn eindsterk-

te bereikt heeft.Een uitzondering hierop zijn de Retanol® Xtreme-dekvloeren/ In dit geval is transport met transpaletten reeds 

mogelijk na 3 dagen.

Gevaar: vroegtijdige belasting leidt tot beschadigingen van het dekvloeroppervlak en van de voegen, tevens wordt scheurvor-

ming erdoor in de hand gewerkt. 

AFDEKKEN VAN AFGEWERKTE DEKVLOEREN 
Retanol®-dekvloeren mogen gedurende het gehele droogproces niet afgedekt worden. Gevaar: stockeren van allerhande bouw-

materialen voor bijvoorbeeld de binnenafwerking – zelfs in geval de dekvloer slechts gedeeltelijk belast/bedekt wordt – ver-

traagt het droogproces en kan tot foute resultaten leiden op vlak van de vochtigheidsmetingen.



GEEN TRILLINGEN
Trillingen of vibraties zijn te allen tijde te vermijden.

RANDISOLATIE/RANDSTROKEN NIET AFSNIJDEN 
De randisolatie/-stroken mogen slechts door de plaatser van de definitieve vloerbedekking of door de tegelzetter afgesneden 

worden op het moment dat er geplamuurd/gespachteld of opgevoegd moet worden.  

DROGINGSMAATREGELEN
Een luchtontvochtiger of condensdroger mogen slechts aangewend worden vanaf 14 dagen na afwerking van de dekvloer. Dit 

geldt tevens voor het gebruik van ventilatoren of van luchtverversingsinstallaties.

Gevaar: door vroegtijdige bijkomende drogingsmaatregelen werkt men bijkomende ernstige vervormingen van de dekvloer in de 

hand. Vooral in het voegenbereik kan dit leiden tot onherstelbare concave bulten in de dekvloer die steeds gepaard gaan met 

hoogteverschillen tussen de onderlinge vloervelden. Gelijktijdig stijgt ook het risico op scheurvorming.

VERWARMEN MET DE VLOERVERWARMING EN VENTILEREN 
Op vlak van de opstart/opwarming van de vloerverwarming moeten de opwarmingsprotocollen van PCT-Chemie gerespecteerd 

worden. Daarbij mag de vloerverwarming gedurende de nacht niet afgeschakeld worden. Op deze manier wordt het drogingspro-

ces ondersteund.

In geval van een vloerverwarming is het ventileren van de betreffende ruimtes van zeer groot belang, teneinde de zeer vochtige 

aanwezige lucht te kunnen afvoeren. Om geforceerd te ventileren worden dagelijks 3 – 4 maal alle ramen en deuren gedurende 

20 – 30 minuten opengezet.

VLOERBEDEKKING SLECHTS WANNEER DE DEKVLOER OVERLAAGBAAR IS
De definitieve vloerbedekking/-bekleding mag eerst geplaatst worden nadat de betreffende dekvloer de termijn van over-

laagbaarheid bereikt heeft. De metingen van het restvochtgehalte moeten gebeuren met een zogenaamd CM-meetapparaat 

(volgens de door PCT-chemie aangegeven meetprocedures). Een meting van restvochtgehalte met een digitaal toestel mag 

niet aanvaard worden – mede door de bedenkelijke electrische geleiding geven ze vaak misleidende resultaten.

Gevaar: onjuiste of inaccuraat uitgevoerde metingen kunnen aanzet geven tot een premature ingebruikname van de betref-

fende dekvloer, en dit met mogelijks zware negatieve gevolgen.
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