
Chemie, 

URETEK werkt met expanderende kunstharsen 
van Nederlands fabrikaat, maar ook op een ande-
re manier zijn chemie en pharmacie voor ons ver-
trouwd terrein: het is namelijk niet zelden ook 
onze werklokatie. 

Bij Hempel Coatings Nederland bv in Vlaardingen, 
gespecialiseerd in scheepsverven, was de vloer 
van de kleurmengerij en magazijn verzakt door een 
inklinkende bodem. De vloeistofdichtheid van de 
vloer liep daardoor gevaar. Wij hebben daarom 
bijna 1000 m 2 vloer gelift, ondervuld en vloeistof-
dicht gemaakt zodat deze Nederlandse vestiging 
van de Deense verfspecialist weer naar behoren 
kan functioneren. 

Produlab Pharma in Raamsdonkveer is gespeciali
seerd in diergeneesmiddelen. De ondergrond van 
de gewapende betonvloeren (120-150mm) is inge-
klonken, vooral rond de fundatiepoeren. 
De vloer voldoet daarmee niet meer aan de stren-

Nogmaals: 
niet altijd kaviaar 
Begin 2001 hebben we een muur van het woonhuis 
van architect F.G. van den Herk in Dinteloord gesta
biliseerd, na mislukte pogingen de muur te liften 
(omdatde bouwschade aanmerkelijkzou kunnen zijn). 

We berichtten daarover in nieuwsbrief 12 onder de 
titel: Het kan niet altijd kaviaar zijn. En we beloofden 
erop terug te komen: zou de gevel blijven staan? 
We hebben onlangs contact opgenomen met de 
opdrachtgever/getuige-deskundige. Hij meldde te-
vreden te zijn: 'De kopse kant van het huis staat 
goed, ondanks de wateroverlast die we in deze 
omgeving hebben gehad.' 
Achteraf dus toch een goed gelukt project, geen 
kaviaar, maar zeker geen mislukking. 

Havenwerken 

De haven van Vlissingen NV exploiteert de gelijkna-
mige haven en bijbehorende pakhuizen en overige 
bedrijfsruimten. In een van de hallen ondervindt het 
interne transport hinder van dilatatienaden. De vloer 
beweegtterplaatse bij het passeren. 

De vloer is opgebouwd uit een laag zandcement van 
300 mm, afgedicht met 40 mm asfalt met daarop een 
zandlaag van 50 mm die op zijn beurt weer wordt 
bekroond door een gewapende betonvloer van 120 mm. 
De verzakking is niet groot, gemiddeld 5 mm, maar 
groot genoeg om last en ergernis te veroorzaken. 
Imposanter dan de diepte is de lengte ervan: 500 m 1. 
We hebben er 3 dagen aan gewerkt om de problemen 
opte lossen. 

ge hygiene-eisen van het bedrijf. Ook beginnen de 

scheid ingswanden, die de ruimte verdelen, 
scheurvorming te vertonen en het wordt zelfs 
mogeli jk geacht dat water- en lucht leidingen 
gevaar lopen af te breken. 

Hoogste tijd voor URETEK: we renoveren 1640 m 2 

vloer in een beperkt aantal dagen, omdat we het 
karwei in 2-ploegendienst hebben geklaard. 

Bij de kunststofverwerkende industrie Schoeller 
Wavin Systems in Hardenberg, is in gebouw G het 
looppad op diverse plaatsen zodanig verzakt dat 
het interne verkeer daarvan hinder ondervindt. 
Daarnaast vertoont de vloer op diverse plaatsen 
scheurvorming. De gewapende vloer (180mm dik) 
is gebaseerd op een zandbed. De verzakking is 
gemiddeld 15 mm. We herstellen over 400 m 2 de 
orde en de (voort)gang zit er bij Wavin weer stevig in. 
Tot geluk van de brouwers en fr isdrankproducen-
ten, die in deze fabriek hun kratten en kratjes laten 
maken; miljoenen stuks op jaarbasis. 

URETEK werkt met polyurethaan. De grondstoffen 
die samen het expansieve kunstofhars vormen 
onder de grand, worden via een watergedragen sys-
teem ge'fnjecteerd, om de ozonlaag geen geweld aan 
te doen. 
Polyurethaan is niet bepaald een voordelige grond-
stof, maar wel een milieuveilige, omdat bij de ver-
werking ervan geen oplosmiddelen vrijkomen. Voor 
bedrijven als DAF en Mercedes is dat voldoende 
aanleiding om spoilerdelen en spatschermen met 
deze kunststof af te werken. 
Ook wordt polyurethaan steeds vaker toegepast in 
industriele lakken. Ook weer: wegens de afwezig-
heid van schadelijke oplosmiddelen. 
Waarmee we maar willen zeggen dat we ons niet 
alleen sterk maken voor een voordelige en duurzame 
oplossing van bepaalde bouwproblemen, maar ook 
voor een goed milieu. 
Spaarzaam en duurzaam, dat zijn we in alles, dus ook 
wat betreft het milieu! 

Het gemeenschapshuis van het bij 
Landgraaf behorende dorp, vervult 
in die Limburgse gemeenschap een 
prominente rol en niet alleen van-
wege de harmonie. 

Het plezier van velen wordt enigszins 
vergald door een verzakking van een 
hoek van het gebouw, juist op een 
opvallende plek, achter het podium. 
Een valse noot die wordt gecorri-
geerd door aannemersbedrijf Th. 
Janssen. 
In hun opdracht stabiliseerden we 
daarom de ondergrond onder de fun-
dering daarvan. Een 'fluitje van een 
cent' waarmee in ieder geval de har
monie van de ondergrondse funde-
ringen weer in ere is hersteld. Het 
cosmetisch herstel van het gebouw 
kan nu met meer succes ter hand 
worden genomen. 

4 Nieuwe naam, 
nieuwe brochure 
FloorLift werd URETEK, het is even 
wennen. Hoe nodig en terecht die 
naamswijziging was, wordt aange-
toond door onze nieuwe documen-
tatie. De nieuwe URETEK-brochure 
telt 20 pagina's en maakt duidelijk 
hoe belangrijk de diepte-injectietech-
niek voor ons bedrijf is geworden. 
De 'oude' bedrijfsnaam was dus 
achterhaald door onze huidige 
praktijk. 

De nieuwe documentatie geeft 
inzicht in de techniek, de voorwaar-
den en de milieuaspecten van onze 
verschil lende methoden. Met de 
aangehechte antwoordkaart kunt u 
de nieuwe documentatie aanvragen. 

Wi l t u eerder een breed inzicht in 
onze mogelijkheden? 

Kijk online: www.uretek.nl. 
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