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• Voor een Terrazzovloer hebben wij een 
minimale hoogte nodig van 7 centimeter 
vanaf een vlakke ondervloer. Deze 7 centi-
meter bestaat uit een gewapende stampbe-
tonvloer van 5 centimeter en de gekozen 
Terrazzo toplaag van 2 centimeter. In ons 
pakket van 7 centimeter mogen ook geen 
leidingen/vloerverwarming liggen. Dit ver-
zwakt de Terrazzovloer en verhoogt de kans 
op haarscheurtjes.
 
• Terrazzo is goed te combineren met vloer-
verwarming, zolang deze onder ons pakket 
van 7 centimeter komt te liggen. Let wel op 
dat de vloerverwarming ook in een cement-
dekvloer van minimaal 4 centimeter moet 
komen en dat er met een hoogte van 11-12 
centimeter.
– peil moet zijn. (Het is ook mogelijk de vloer-
verwarming in de betonvloer te verwerken.)
De vloerverwarming ligt nu wat dieper dan 
normaal, maar het enige nadeel is dat het 
wat langer duurt voordat de vloerverwar-
ming voelbaar wordt op de Terrazzovloer als 
je de vloerverwarming aanzet.
 
• Het maken van een Terrazzovloer is een 
heel karwei en daarbij is de kans aanwezig 
dat wij de muren vies maken of beschadigen. 
Wij moeten de stampbetonvloer/terrazzo-
vloer ter plekke maken en bij het afwerken 
van de Terrazzovloer kan het wel eens sme-
rig worden. Dit geldt ook voor het schuren/
polijsten van de Terrazzovloer, omdat wij dit 
met water doen.
Wij ruimen natuurlijk alles weer op maar wij 
raden altijd aan om de afwerking pas te doen 
als de Terrazzovloer opgeleverd is.
 
• Wij bieden een pakket van 7 centimeter 
aan, zodat wij weten dat wij een goed pro-
duct afleveren. Daarom leggen wij

WAT HEBBEN WIJ NODIG VOOR 
ONZE TERRAZZO VLOEREN?

• Een wateraansluiting en stroom.

• Alles wat 100 cm + peil hangt zal tijdelijk 
weg moeten zoals radiators.
• Als u Terrazzo in het toilet wil laten leggen, 
zal het toilet zelf ook tijdelijk weg moeten.
• Tijdens het werk is het mogelijk dat wij de 
muren beschadigen. Wij raden daarom ook 
aan om ons vóór het afwerken van de muren 
en het schilderwerk in te plannen.
• Het beste is om ons na het ruw werk van de 
stukadoor in te plannen.
• Het proces vanaf dag 1 (de ondervloer 
smeren) tot aan de dag dat wij de vloer af-
werken is +/-een periode van 2 weken voor 
vloeren onder de 50 m2.

geen Terrazzo vloeren op bestaande onder-
vloeren, omdat wij dan geen garanties kun-
nen geven.
 
• De ruimte waar de Terrazzovloer komt 
moet tochtdicht zijn. De Terrazzovloer moet 
rustig drogen om de kans op haarscheuren 
te minimaliseren.
 
• Als wij beginnen met het smeren van de 
Terrazzovloer, is de ruimte niet meer toe-
gankelijk voor anderen bedrijven. Houd hier 
goed rekening mee met de planning. Als wij 
de vloer gaan schuren kan er eventueel door 
gelopen worden maar dit hebben wij liever 
niet.
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WAAR KUNT U ZELF REKENING 
MEE HOUDEN?


