DE PCT DEKVLOER-GARANTIE

DE PCT DEKVLOER-GARANTIE: 100 % ZEKERHEID VOOR UW
DEKVLOER EN VOOR DE DEFINITIEVE VLOERBEKLEDING
Met de PCT Dekvloer-Garantie biedt PCT Performance Chemicals een voor de ganse sector uniek garantie-pakket aan op
vlak van de kwaliteit van uw dekvloer: PCT garandeert daarbij niet alleen het stipt behalen van het overeengekomen moment van overlaagbaarheid van uw dekvloer, maar tevens het bereiken van de vooropgestelde sterktes. Om de cirkel rond
te maken neemt PCT de volle verantwoordelijkheid op zich gedurende 10 jaar. Elk bouwproject is hierbij verzekerd met de
som van 2 Mio euro per schadegeval. PCT neemt daarmee als enige de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor
de volledige realisatie van uw dekvloer.
Dit alles wordt mogelijk dankzij het complete en volledige werftoezicht, waarbij PCT een volwaardig partner wordt van de
bouwheer en van de plaatser. Een technieker van PCT begeleidt en documenteert elke arbeidsgang van de planning en van
de plaatsing van de dekvloer, gaande van de controle van de bouwplannen tot aan de formele oplevering door de bouwheer of zijn architect.

Dat betekent 100% zekerheid voor bouwheren, architecten, project- en werfleider, plaatser van de dekvloer en zelfs voor de plaatser van de definitieve
vloerbedekking.

1O JAAR

VERZEKERDE

GARANTIE

UW VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
1. Gegarandeerde overlaagbaarheid: 3, 5 of 14 dagen – stipt tot op de dag
2. Gegarandeerde belastbaarheid
3. Gegarandeerde aansprakelijkheid voor 10 jaar
4. Gegarandeerde verzekeringssom tot 2 Mio Euro
10 jaar PCT Dekvloer-Garantie voor het gehele dekvloer

DE PCT DEKVLOER-GARANTIE:
ZEKER IS ZEKER IS ZEKER IS ZEKER

Bedekken van de
dekvloer zeer snel
toegelaten

Garantie
10 jaar lang!

PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.

PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.

PCT GARANDEERT strikt de overeengekomen termijn van verdere overlaagbaarheid van uw dekvloer – en dit afhankelijk van het

PCT GARANDEERT in het kader van de PCT Dekvloer-Garantie ook het aaanwendingsgebruik van de dekvloer, en dit volgens

gebruikte product in exact 3, 5 of 14 dagen. Een zeer snelle uitharding gaat daarmee gepaard, zodat de dekvloer in de regel

zijn sterkteklasse. En dit niet voor 2 of 5 jaar, doch als enige aanbieder van de ganse sector voor de gehele 10 jaar. Mocht

reeds de dag na plaatsing beloopbaar is, en reeds zeer kort daarna belast en opgewarmd mag worden.* Het extreem homo-

er gedurende deze 10 jaar toch een schade voorvallen, dan wordt deze onmiddellijk en in volledige omvang opgenomen door

gene oppervlak van de dekvloer voorkomt ook eventuele nabewerkingen. Voor kortere bouwtijden, een probleemloze afwik-

onze verzekering*. Voor een extreme duurzaamheid en, 100% zekerheid in gebruik.

keling en een hoge kostenbesparing.
* Afhankelijk van de vereisten.

Belasten tot
80 N/mm² is
toegelaten!

Verzekerd risico
tot
2 MIO euro!

PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.

PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.

PCT GARANDEERT de vooropgestelde sterktes (sterkteklasse) van de dekvloer en documenteert dit door het nemen van sta-

PCT GARANDEERT Met de PCT Dekvloer-Garantie neemt PCT de complete verantwoordelijkheid voor de dekvloer die op de werf

len die nadien onderworpen worden aan sterkte- en buigtreksterkteproeven in een laboratorium. In geval van extreme

gerealiseerd werd, en stelt daarmee de architect, de hoofdaannemer, de plaatser, de bouwheer en zelfs de plaatser van de de-

vereisten en moeilijke omstandigheden worden reeds voorafgaandelijke proeven gedaan die het behalen van de vereiste

finitieve vloerbedekking vrij. Dat betekent dat wanneer er zich toch een schade zou voordoen, er geen welles-niets spel moge-

sterkteklasse moet garanderen. Voor betrouwbare producteigenschappen en met de hoogst mogelijke transparantie!

lijk is inzake aansprakelijkheid. Er is in dit geval slechts één aanspreekpartner, en dat is PCT Performance Chemicals Gmbh.
Om daarbij een 100 % zekerheid te bieden in geval van een mogelijke schade, is elk project verzekerd met een dekkingssom
van maximaal 2 Mio EUR per schadegeval. Voor 100% investeringszekerheid een gegarandeerde en allesomvattende schaderegeling*
* Im Rahmen der Versicherungssummen.

CEMENT- EN ZANDLEVERINGEN
Elke cement- en zandlevering staat onder protocol. Er worden proeven genomen en in het labo worden computergestuurde
meetanalyses verricht om de conformiteit en kwaliteit te bevestigen.

TWEEDE PLAATSBEZOEK
Zeer kort voor uitvoering gebeurt er een tweede plaatsbezoek en doet men opnieuw een rondgang op de werf. Tijdens deze
rondgang worden de voorbereidende werken zoals de isolatie, de vloerverwarming gecontroleerd en gedocumenteerd.

PLAATSING VAN DE DEKVLOER
Een technieker van PCT ondersteunt de dekvloer-plaatser met al zijn bekwaamheid en ervaring, en hij verantwoordt de vakkundige en deskundige uitvoering van de dekvloer. Dagelijks worden er prisma’s genomen die de sterkteklasse moeten documenteren. Het hele project wordt in een werfmap gegoten en de relevante uitvoeringsstappen worden genoteerd.

BEPROEVING VAN DE DEKVLOER
In het kader van een dagelijkse inspectie wordt de plaatsing van de vorige dag onderzocht en beoordeeld – gebreken kunnen op dit tijdstip nog zonder probleem opgelost worden.

DROGINGSPROCES VAN DE DEKVLOER
Na de plaatsing van de dekvloer bewaakt PCT de vakkundige ventilatie van de bouwwerf. In geval van vloerverwarming staat
PCT bijkomend in voor het strikt opvolgen van de stapsgewijze inschakeling ervan en dit volgens de opwarmingsprotocollen die we ter beschikking geven.

OPLEVERING
Op de dag van oplevering wordt de dekvloer gemeenschappelijk overgegeven ter aanvaarding. Kleine resterende werken of
kleine gebreken worden genoteerd en worden onmiddellijk opgelost. Men kan na deze dag met 100% zekerheid beginnen
met de plaatsing van de definitieve vloerbekleding.

DE PCT DEKVLOER-GARANTIE: PRESTATIES EN VOORWAARDEN.

GARANTIEVOORWAARDEN EN DEKKING PER SCHADEGEVAL.

Hoofdvoorwaarde om in te kunnen stappen in de PCT Dekvloer-Garantie is een volledig werftoezicht omtrent de dek

Met het aangaan van de PCT Dekvloer-Garantie kunnen de bouwheer, zijn architect en de plaatser kiezen voor 100% zeker-

vloer werkzaamheden door een technieker van PCT. Bouwheer, architect en dekvloer-plaatser profiteren daardoor van

heid omtrent de kwaliteit van de geplaatste dekvloer. PCT Performance Chemicals neemt de volledige verantwoortdelijkheid

de bekwaamheid van de fabrikant, en kunnen zich daardoor 100% zeker voelen. PCT voert daarenboven een uitge-

over voor de geplaatste dekvloeren en zekert daarbij schadegevallen af met volgende maximumbedragen:

breid takenpakket uit.
• 2.000.000,– EUR per schadegeval aan vermogensschade

CONTROLE VAN ONTWERP EN VAN PLAN

• 1.000.000,– EUR per schadegeval aan zakelijke schade

Als ondersteuning voor bouwheren, architecten of plaatsers van dekvloeren neemt PCT de ontwerpen en bouwplannen door

• 2.000.000,– EUR je per schadegeval aan persoonlijke schade

teneinde eventuele verbeteringen en correcties voor te stellen. Ook in de opmaak van de lastenboeken kunnen we bijstand
bieden. Samen met de architect, de hoofdaannemer of de plaatser van de dekvloer ontstaat op deze wijze een oplossing
op maat van het project.

Slechts nadat PCT opgedragen werd om het volledige werftoezicht op zich te nemen - dit aan de actueel geldende regels en
voorwaarden betreffende de PCT Dekvloer-Garantie – is een eventuele aanspraak op deze verzekering mogelijk.

EERSTE PLAATSBEZOEK
8 – 14 dagen alvorens de werkzaamheden starten, zal een eerste plaatsbezoek plaatsvinden; Samen met de bouwheer of
project/werfleider, de architect en de plaatser worden de plannen vergeleken met de werfsituatie en worden eventuele afwijkingen genoteerd en voorbereidende werkzaamheden bepaald.

VERZEKER UW DEKVLOER NU !
Indien u graag wil weten hoe deze PCT Dekvloer-Garantie aan te vragen, of wanneer u verdere vragen zou hebben, bent u steeds
welkom bij ons! +32 89 501 350
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