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Krimpen, slinken, inklinken

vakblad voor
heftruckers

D e economie krimpt een beetje, waardoor budget-

peil terug te brengen. We vragen minder budget, hin-

ten 00k de neiging hebben te slinken.

deren de gebruikers van het onroerend goed niet of

eftig' is de toepasselijke naam

De verwachtingen zijn niet langer skyhigh; wie met

nauwelijks en we laten geen rommel achter. Daar-

van een vakblad dat speciaal voor

zijn hoofd in de wolken liep, is inmiddels met een

naast is onze precisie ongeevenaard. In tijden van

vorkheftruckchauffeurs wordt ge-

klap terug op aarde. En wat doet de aarde? Die

hoogconjunctuur gooien mensen oude schoenen

maakt.

klinkt

soms al weg voordat ze nieuwe hebben. In tijden als

Als intensieve gebruikers/kenners

de huidige zijn mensen spaarzamer, voorzichtiger.

van

onder

druk

in, net

als menig

budget.

Somberheid troef dus? De problemen lijken onoplosbaar? De nood is hoog?

M

bedrijfsvloeren

dragen

zij

URETEK een warm hart toe en anDaarom zijn wij zo druk, druk, druk...

dersom geldt hetzelfde. 'Heftig' is

Er zijn 00k lichtpuntjes...

We lossen bestaande bouwkundige problemen op,

een blad dat zijn naam alle eer aan-

Gelukkig kunt u blijven rekenen op URETEK.

maar worden 00k preventief ingeschakeld om ver-

doet. Het wordt uitgegeven door

We maken niettoevallig gebruik van de voordeligste

zakkingen te voorkomen.

Reed Business

en meest effctieve methode om verzakte funderingen te stabiliseren en verzakte vloeren op hun oude

Information (vh.

Elsevier Doetinchem). Ter gelegenZuinigheid is troef, dus zijn wij op ons best!

heid van de start van Heftig wordt
in deze nieuwsbrief relatief veel
aandacht

Herenhuis

aan

intern

transport

geschonken.

Experimenten 4
met (geruisloze)
wegen

Noorderhagen 38 te Enschede is een monumentaal herenhuis dat wordt bewoond door de famine Moons. Door inklinking van de ondergrond
zijn er scheuren ontstaan in de kelder en het
trappenhuis. De woningscheidende wand tussen
het eigen huis en dat van nr. 36 blijkt gebaseerd
op de keldervloer.

V l o e r e n die met onze expansieharsen zijn opgestrakt, blijken na
onze interventie een stuk geruis-

Noorderhagen is een gedempte gracht, waarvan

lozer dan ze daarvoor

waren.

de grond is gaan inklinken door een sterk verlaag-

Een

gunstig

de grondwaterspiegel (bron:

ingenieursbureau

neveneffectvan onze activiteiten.

Budel). Oorzaak: de bouw van een muziekcen-

Ons hars isoleert: overdracht van

trum, waarvoor de fundamenten 4 m. diep liggen.
Voor de particuliere bewoners van nr 38 waren de bouwkundige gevolgen van de permanente grondwater-

onbedoeld

geluid,

kou

of

maar

warmte

wordt

tegengegaan.

verlaging groot. Met behulp van de URETEK-techniek is nu echter de bestaande situatie gestabiliseerd zodat

Het verbaast ons daarom niets

met het herstel van de scheuren kan worden begonnen. Dankzij URETEK is de operatie minder ingrijpend dan

dat

anders het geval w a s geweest, terwijl ook de kosten lager uitvallen.

B A M / N B M in 'onze achtertuin', in

de

Lelystad
teert
Het

URETEK-specialisme

wordt

in

toenemende

mate populair bij een veelheid aan opdrachtgevers.

Nieuwe huisvesting

met

aannemerscombinatie
namelijk,
de

'stille

experimenautoweg'.

Die nieuwe w e g bestaat uit drie
lagen: asfalt, daaronder honing-

Zodanig zelfs dat er een nieuwe uitvalsbasis voor

raatplaten van beton, w a a r v a n de

ons team moet worden gecreeerd.

openingen

URETEK Nederland zet daarom op industrieterrein

glaswol.

zijn

opgevuld

met

Noordersluis van Lelystad een nieuw gebouw neer.
In de nieuwbouw komt veel meer ruimte voor ons
wagenpark, opslag en kantoor. Er is

De geluidswinst t.o.v. conventio-

nauwelijks

neel asfalt is 12 dB(A), het ver-

plaats ingeruimd voor een werkplaats, w a n t onze

schil met het huidige stille asfalt

vrachtwagens zijn in feite evenzovele mobiele werk-

is nog altijd 5-7 dB(A).

plaatsen. Op de foto slaat URETEK-directeur ing.

Een andere ondergrondse

Alwin ter Huurne trots de eerste paal voor de nieuw-

wikkeling in de w e g e n b o u w : de

bouw die nog ditjaar in gebruikzal worden genomen.

toepassing van polystyreenblok-

Zodat we verder gestalte aan onze groei kunnen

ken onder autowegen. Deze zijn

geven.

Want

uitgelegd:

het

URETEK

is

zoals

groeit

hiernaast

ook

in

al

perioden

ont-

wordt

bedoeld om een gewichtsreduc-

van

tie tot stand te brengen en - ook -

economische tegenwind tegen de verdrukking in
gewoon door.

Injectievijzeltechniek wereldwijd

om te isoleren.

