ODE PASSIE
DE ODE GIETVLOER DIE TOT DE VERBEELDING SPREEKT.
DE PARELMOERGLANS VAN DE PASSIE GIETVLOER IS
UITGESPROKEN EN TOCH SUBTIEL. VOOR WIE STIJL,
GLAMOUR EN RUST IN ZIJN INRICHTING WIL BRENGEN.

Kleuren
De Passie gietvloer wordt bij u thuis handmatig gemengd. Het mengsel wordt daarna met speciaal gereedschap over de vloer
verdeeld zodat de parelmoerstructuur ontstaat. Sommige delen zien er qua parelmoerstructuur rustig uit, andere delen ogen
drukker. Een monster van dit systeem geeft slechts een indicatie van de te realiseren werkelijkheid en zal in de praktijk daarvan altijd
afwijken. De Passie gietvloer wordt geleverd in 10 kleuren zoals vermeld op onze website www.odeaandevloer.nl
Eigenschappen
De Passie gietvloer is duurzaam, 100% UV bestendig, slijtvast, blijvend elastisch, akoestisch, naadloos, vloeistofdicht en eenvoudig
te reinigen.

Toepassing
Woonhuizen, appartementen, showrooms, winkels, hotels en kantoren. De Passie vloer is in alle ruimten toepasbaar.
Reiniging
Periodiek swifferen, stofzuigen en moppen met een vochtige doek en of dweil is voldoende. Indien de Ode gietvloer conform ons
reinigingsadvies wordt uitgevoerd dan zal de functionaliteit en de estheticiteit van de gietvloer lang behouden blijven.
Vloerverwarming
Een Ode gietvloer is zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte van de vloerverwarming wordt gemakkelijk doorgegeven.
Dit betekent een snellere opwarmtijd en dus lagere energiekosten.
Geluidsdemping
Een Ode gietvloer biedt een goede geluidsdemping. Voor appartementen heeft Ode een akoestische ondervloer ontwikkeld die
voldoet aan 14 dB contactgeluidsverbetering.
Materiaal
De Passie gietvloer is een plantaardige polyurethaan (PU) vloer en bestaat uit herwinbare verantwoorde grondstoffen op basis
van plantaardige biopolymeren, gewonnen uit plantenzaden. De Passie gietvloer is recyclebaar, vrij van vluchtige organische
stoffen en oplosmiddelen, uitvoerig getest, ISO gecertificeerd en voldoet aan de strengste (inter)nationale bouwnormen.
Productie
De Passie gietvloer wordt duurzaam in Nederland geproduceerd. Achter ons bedrijf staat Bolidt Kunststoftoepassing B.V., een
onderneming met meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring in de industriële markt. Bolidt is innovatief en duurzaam.
Aanbrengen
Met als uitgangspunt een vlakke zandcement dekvloer, wordt de Passie gietvloer op locatie in 5 lagen aangebracht in een
gemiddelde laagdikte van 3 mm. Voor het aanbrengen van een gietvloer hebben onze eigen uitvoerders ca. 5 dagen nodig.
Nadat de laatste laag is aangebracht kan de gietvloer na 12 uur belopen en 48 uur belast worden.
Ondergrond
Zandcement dekvloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 2,5%.
Anhydrietvloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 0,5%.
Houten vloeren moeten (door derden) afgetimmerd worden met Multiplex-, of gipsvezel platen zoals bijv. Fermacell.
Op tegelvloeren, marmer en hardstenen vloeren kan de Ode gietvloer aangebracht worden mits deze goed vastzitten.
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