
 

icoustic offices in Belgium (HQ) – the Netherlands – France 
 

www.icoustic.eu         info@icoustic.eu 
 

 
 

Installatievoorwaarden icoustic ThermoCon® 
 
1. Het werk wordt in 1 á 2 aaneengesloten fases uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen. 
2. Indien nodig dient ons personeel de gelegenheid te krijgen, buiten normale werktijden  
 en/of werkdagen, door te werken. 
3. Te voorzien door opdrachtgever en kosteloos ter beschikking te stellen: 
 3a. 1 Watertappunt geschikt voor slangaansluiting in de directe omgeving van de werkplek. 
 3b. Elektra in 2 groepen van elk 220 volt en 25 ampère in de directe omgeving van de werkplek. Bij 

storingen in de stroomvoorziening zullen de verliesuren tegen een tarief van € 50,00 per manuur 
in rekening worden gebracht. 

 3c.    Een afvalcontainer of vergelijkbaar voor het deponeren van rest- en afplakmateriaal.  
   Bij aanvang van het werk. 
 3d. Een vlakke, verharde en horizontale vloer direct onder het te behandelen vlak zodanig dat bij 

eventueel gebruik van rolsteigers of hoogwerkers, deze probleemloos verplaatst kunnen  
   worden. 
 3e. De te bespuiten ruimte dient vrij van obstakels, schoon en glasdicht te zijn. Icoustic bvba kan voor  

 het verplaatsen/beschadigen van in de ruimte aanwezige materialen, objecten, o.i.d. niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

 3f. Bij plafondhoogten van meer dan 3.00m dient ons voor de uitvoering van ons spuitwerk 
  passend (rol)steigermateriaal kosteloos ter beschikking te worden gesteld. Icoustic bvba kan niet 
                aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke beschadiging dan wel vervuiling ervan. 
 3g. Dak/plafond constructies dienen regendicht te zijn. Lekkages tijdens of na de applicatie kunnen het 

materiaal aantasten. 
 3h. Alle benodigde voorbewerkingen aan de te bespuiten oppervlakken dienen te worden verzorgd 

door de opdrachtgever en zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
 
4. Conditie van het te spuiten oppervlak:  
 4a. Dient zoveel mogelijk glad te zijn afgewerkt. Oneffenheden in het oppervlak worden in het  
  naadloos spuitwerk zichtbaar.  
 4b. Kleine naden en gaten vooraf afdichten met overschilderbare elastisch blijvende kit. Dit voorkomt 

stoftransport door het materiaal heen, hetgeen zou kunnen leiden tot vervuiling als gevolg van 
convectie. 

 4c. Dient droog, schoon, vrij van condens, vet- of olieachtige te zijn.  
 4d. Eventueel te bespuiten metalen delen vooraf behandelen tegen roestvorming, d.m.v. primer. 
 4e. Sterke kleurverschillen in de ondergrond vooraf wegwerken. 
 4f. Oude vochtplekken isoleren ter voorkoming van verkleuring in het spuitwerk. Zie ook  
  punt 6. 
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      4g. Vochtgevoelige oppervlakken, in die zin, dat zij kleurstof afgeven wanneer zij vochtig worden, vóór 

de aanvang van het spuitwerk voorbehandelen teneinde doorbloeden te voorkomen. Zie ook punt 
6. 

 4h. De ondergrond (b.v. gipsplaten) dient watervast of als zodanig voorbehandeld te zijn.  
  Zie ook punt 6. 
 4i. Op die plaatsen waar het spuitwerk een kantaansluiting nodig heeft is deze door de  
  opdrachtgever te voorzien.  
 4j. Gaten in het plafond ten behoeve van armaturen o.i.d. dienen een rand van minimaal de  

 spuitwerkdikte  te hebben. Deze rand moet zo aansluiten op de armatuur dat convectie door de 
spuitlaag uitgesloten is. Zie ook punt 5b. 

5. Conditie van de te spuiten ruimte: 
 5a. De temperatuur in de te bespuiten ruimte dient minimaal 10°C te zijn 
 5b. De relatieve vochtigheid in de ruimte mag bij voorkeur niet hoger liggen dan 60%. 
 5c. De ruimte dient voldoende te zijn verlicht. Zo nodig door het plaatsen van voldoende  
  bouwlampen.  
 
6.  Acties icoustic bvba 
 6a. Bij verspuiten in een (semi)buitensituatie beoordeelt icoustic bvba of de weersomstandigheden  
         goed zijn. 
 6b. De spuiters beoordelen voor aanvang van de werkzaamheden het te bespuiten oppervlak.  
  Icoustic bvba is niet aansprakelijk voor verkleuringen en/of vervuilingen als gevolg van niet 
  waarneembare oorzaken. 
     6c.     Icoustic bvba zorgt voor afplakwerkzaamheden. De ondergrond dient hiervoor geschikt te zijn.  
  Icoustic bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het verwijderen  
                van tape, b.v. loslaten van verf of anderszins. 
     6d.    Afval en restmateriaal wordt door de spuiters in een ter beschikking gestelde afvalcontainer  
  gedeponeerd waarbij geen scheiding plaats vindt tussen plastic, tape, lijm en vezels. 
     6e.    Het werk wordt bezemschoon opgeleverd. Het opruimen van eventueel  vrijgekomen stof  
  behoort niet tot de werkzaamheden van de icoustic bvba spuitmedewerkers. 
     6f.  De icoustic bvba medewerkers kunnen tijdens en na de werkzaamheden instructies geven voor 
  ventilatie en verwarming. Bij onvoldoende ventilatie, d.m.v. buitenlucht, na oplevering, is het  
  aan te raden luchtontvochtigers te plaatsen. 
7. De structuur van het gespoten oppervlak kan afwijken van de structuur van monsters en 

Kan een golvende aanblik geven. Reclamaties over mogelijke verschillen zijn niet mogelijk. 
8.   Niet acceptabele kleurverschillen dienen direct bij aanvang van het werk zowel mondeling als  
   schriftelijk te worden gemeld. 
9.   Alle openingen kleiner dan 1 m² alsmede kolommen, balken onder plafonds, lichtarmaturen enz. 

worden doorgemeten tenzij anders is overeengekomen. 
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10. Verlichtingsarmaturen, luxaflex, rails, gordijnen enz. enz. die vooraf op het te bespuiten oppervlak 
aanwezig waren kunnen pas na de voorgeschreven droogtijd weer worden gemonteerd. In overleg met 
de medewerkers van icoustic bvba. 

11. Alle beschadigingen veroorzaakt tijdens of na de spuitwerken door derden of door voorvallen 
waarop wij geen invloed hebben, zijn niet voor rekening van icoustic bvba en worden alleen hersteld                                                                                                                                     
na schriftelijke opdracht, waarbij wij de garantie hebben gekregen dat de herstelkosten zullen worden 
vergoed. 

12. Icoustic bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit 
overschrijding van de geschatte c.q. geplande uitvoeringstermijn. De uitvoeringstermijn wordt steeds 
naar beste weten opgegeven.  

13. Bij aanvang en bij gereedkomen/oplevering dient een verantwoordelijke persoon van de  
opdrachtgever op het werk aanwezig te zijn. Indien deze persoon niet aanwezig en/of  onbereikbaar is, 
dan betekent dit dat de oplevering heeft plaatsgevonden met instemming van de opdrachtgever en 
vervalt het recht op reclamatie t.a.v. het geleverde werk.  

14. Afhankelijk van de omvang van het spuitwerk, zal het ThermoCon ®materiaal in de periode voor de 
aanvang van het werk worden afgeleverd door icoustic bvba. De opdrachtgever zorgt voor in ontvangst 
name en opslag van het materiaal tot aanvang werk. 

 
Schoten, 5 april 2018 
 
ThermoConÒ  wordt geproduceerd door International Cellulose Corporation, Houston, TX, USA, werelwijd 
marktleider voor gespoten akoestische cellulose spuitpleisters. Icoustic is de exlusieve licentiehouder in 
Europa van ThermoConÒ . 
 
 
 
 
 
 


