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Richtlijnen en voorschriften voor ( de-) montage, ondergrond en locatie
Beste relatie,
U heeft ons verzocht, om naast de levering van producten vervaardigd in zeefdruk, digitaal printen of snijplotten, ook zorg te
dragen voor het verwijderen en/of aanbrengen van een zelfklevende decoratie uiting of beschermingssysteem.
Wij willen dit zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk voor u verzorgen.
Onze slogan is niet voor niet, we weten hoe we indruk moeten maken……..
Om een goed eindresultaat te bereiken ( ook gedurende de hele gebruiksperiode ), moeten er ook richtlijnen in acht
genomen ten aanzien van de ( de-) montagelocatie en het oppervlak waarop gemonteerd gaat worden.
Als niet aan deze richtlijnen wordt voldaan, kan dit negatieve effecten hebben op het te bereiken resultaat en kunnen we niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
Onze richtlijnen en eisen zijn volledig in overeenstemming met de eisen van de fabrikanten van de door ons ingezette producten
en de uitvoering door montagebedrijven, die met zorg zijn geselecteerd en namens PPP Nederland de (de-) montage verzorgen.
1. De Locatie eisen
Er worden eisen gesteld aan de locatie waar de verwijdering of het aanbrengen van de zelfklevende materialen, moeten worden
uitgevoerd. Deze eisen worden gesteld om hechting en efficiënt en veilig werken te kunnen garanderen.
1a) de ideale temperatuur in deze ruimte zal tussen de 15°C en de 18°C moeten liggen, echter nooit lager dan 10°C.
1b) de verlichting in de ruimte zal voldoende moeten zijn om goed zicht te kunnen hebben op het werk
1c) de ruimte zal voldoende schoon moeten zijn, maar ook redelijk stofvrij en vetvrij
1d) de ruimte direct om het te beplakken object, moet minimaal 1,50 meter zijn, om vrij en zonder belemmeringen te kunnen
werken.
1e) de locatie moet de beschikken voldoende elektriciteit aansluitingspunten en energie zekerheid om te kunnen
werken met enkele behangstomers of hete lucht apparaten. ( zie voorbeeld foto’s van de apparaten hieronder )
( let op 16 amp gezekerd x 220 Volt = maximale belasting 3520 watt )
1f) voor bepaalde werkzaamheden zal er gebruik gemaakt moeten worden van hulpmiddelen zoals, steigers, platformen,
hoogwerkers, schaarliften, veiligheidslijnen, valbeveiligingen. Wanneer deze middelen beschikbaar worden gesteld door de
locatie, waar gewerkt gaat worden, moeten deze wel goede staat, goed onderhouden en recent getest zijn om de
veiligheid van onze eigen medewerkers of personen, die in onze opdracht werken, te kunnen garanderen.
Wanneer deze hulpmiddelen niet beschikbaar zijn of niet voldoen aan onze eisen voor veiligheid, zullen deze door ons worden
ingehuurd en worden de kosten doorbelast aan de opdrachtgever.
1e): Elektrische (de-) montage hulp middelen

Hete luchtpistool Föhn ( 220V – 1600W )
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behang stomer B ( 220V-2900 W )

1f): Hulpmiddelen
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Het object en de ondergrond
Er worden eisen gesteld aan het object en de ondergrond waarop de zelfklevende materialen moet worden aangebracht of
waarvan het moet worden verwijderd. Deze eisen worden gesteld om hechting op de ondergrond, ook tijdens de gehele
gebruiksduur te kunnen garanderen.
2a) het object zal voldoende schoon moeten zijn, dus stof ,vuil en vet vrij. Voor het aanbrengen wordt de te beplakken ondergrond
altijd voorbehandelt met een speciale ontvetter. Het montageteam is echter geen schoonmaakploeg.
2b) de ideale temperatuur van de ondergrond zal tussen de 15°C en de 19°C moeten liggen, echter nooit lager dan 5°C.
2c) het object zal droog moeten zijn.
2d) het object zal op tijd aanwezig moeten zijn op de afgesproken plaats, waardoor stilstand en extra kosten worden voorkomen.
2e) Wanneer het voor de werkzaamheden nodig mocht blijken, zal gevraagd worden om onderdelen van het object te demonteren.
Wanneer dit niet is uitgevoerd volgens afspraak , dan zal ons (de-) montage team dit kunnen verzorgen in overleg met u als
opdrachtgever. Het risico en de extra kosten, gebaseerd op nacalculatie, zijn dan voor rekening van de opdrachtgever.
2f) de ondergrond moet geschikt zijn om zelfklevende materialen op aan te brengen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor
het verstrekken van de juiste ondergrond informatie. Wanneer specifieke technische informatie ontbreekt over de ondergrond,
zullen testen moeten uitwijzen of montage überhaupt mogelijk is.
2g) De kwaliteit en de staat van de ondergrond kan ook een belangrijke rol spelen bij het verwijderen van zelfklevende materialen.
Wanneer deze kwaliteit onvoldoende is, kan schade aan het oppervlak ontstaan. Voor deze schade of gevolgen hiervan kan
PPP Nederland nooit aansprakelijk worden gesteld.
2h) Eisen voor een juiste ondergrond
* verflaag of coating moet gegarandeerd op een juiste aan de ondergrond ( primerlaag of basismateriaal van het object ) hechten.
* juiste werkwijze en geëigende werkmethodiek moet zijn toegepast in het aanbrengen van verven, lakken en coatings.
* ondergrond moet niet schoon gemaakt zijn of gepoetst worden met producten, die (harde-) waxen of siliconen bevatten
* geen gepolijste ondergronden
* niet gespoten met verven,lakken of coatings, die siliconen of Teflon® bevatten, om het oppervlak vuil of water afstotend te
maken.
* geen extreem gebruik of ongelijk aanbrengen van kitten of siliconen op randen of overgangen van die delen,
waarover een zelfklevende film moet worden aangebracht.
* geen losse verfdelen of corrosie ( visueel waarneembaar of niet ) van de ondergrond
* er moeten ten minste 14 dagen zitten tussen het spuiten of op een andere manier aanbrengen van verf of coating op de
Ondergrond en de montage van een zelfklevende film, waardoor kan worden gegarandeerd dat de verf of coating volledig is
Uitgehard, maar ook is uitgedampt.
* voor een juiste hechting van een zelfklevende film dient de oppervlakte spanning van de ondergrond een waarde te hebben die
licht tussen de 38 en 42 dyn/cm².

3. Het afval
Het afval en verpakkingsmaterialen, die achterblijven na het verwijderen of het aanbrengen van zelfklevende materialen ,moeten
op een juiste en volgens de wet geregelde manier worden afgevoerd. Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wij verzoeken u daarvoor op de locatie containers te plaatsen voor normaal afval en voor licht chemisch afval. Zonder uw
tegenbericht gaan wij ervan uit dat u dit geregeld heeft. Mocht u dit niet kunnen of willen organiseren, dan verzoeken wij u dit aan
ons te melden. PPP Nederland zal dit dan verzorgen en de gemaakte kosten voor de verwijdering worden dan aan u doorgerekend.
Eventueel zullen we verpakkingsmaterialen of kokers retour halen.
4. De aflevering
Na het aanbrengen van de zelfklevende producten, dient het object ten minste 3 uur in verwarmde ruimte ( 15°C tot 19°C ) te
blijven staan om ervoor te zorgen dat de hechting de mogelijkheid krijgt om op te bouwen. Daarnaast adviseren wij zeker als de
buitentemperatuur laag is, het object de eerste 2 weken na het aanbrengen niet te wassen.
Schoonmaken met een spuitlans ( zeker i.c.m. warm water ) wordt ten alle tijden afgeraden.
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5. Stilstand tijden
Zonder specifieke afspraak vooraf zullen Stilstand en uitloop tijden, die ontstaan buiten de verantwoordelijkheid van het (de-)
montage team, zullen worden doorgerekend op basis van nacalculatie. Hierbij gaat het om aan extreme weersomstandigheden,
verandering in de planning door de opdrachtgever ten aanzien van data, tijden of aantallen objecten ten tijde van de (de-)montage
werkzaamheden op de locatie, het niet op tijd aanwezig zijn van het object en alle eerder genoemde situaties in dit informatie
bulletin.
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