
Duitsland-Nederland: 2-1 
Toen URETEK nog FloorLift heette en als 
zodanig al enkele jaren bestond (sinds 
1991) Met oprichter/dga Alwin ter Huurne 
al een welgevallig oog op de Duitse 
markt vallen: 'Wat een grote markt, wat 
een goede bodemgesteldheid, wat een 
mooie kansen voor ons unieke 
procede....' 

Het is gelukt, die Duitse vestiging was 
korte tijd later een feit. Aanvankelijk gin-
gen de zaken in de grote buurstaat echter 
niet zo goed. Duitsers zijn nog kat-uit-de-
boom-kijkeriger dan Nederlanders. De 
start was daarom moeizaam, de in 
Nederland behaalde successen maakten 
in Duitsland weinig indruk. Toch werd die 
aanvankelijke scepsis overwonnen. Stap 
voor stap door, voor aansprekende Duitse 

Die*Umwelt zur Liebe 
Onze oosterburen zijn nog zuiniger op het milieu dan wij zijn. Ze hebben de beschikkmg 
ovei vMJ natuur en dat willen ze graag zo houden. 
Voor URETEK was dal eon motivatie om een gerenommeerd Duits instituut een onder-
zoek te laten doen naar de milieuveiligheid van ons nieuwe diepte-injectieharssysteem. 
Het Duitse instituut voor 'Umwelthygiene' uit Gelsenkirchen heeft dit harssysteem on-
derzocht op milieu-aspecten en mogelijke toxologie. 

En wat blijkt? Dat we ver onder de Europese richtlijnen blijven. Er is geen toxiteit t.o.v. 
bacterien geconstateerd, maar ook planten en bodemverbeteraars zoals wormen onder-
vinden geen last. De natuur lijdt niet onder onze activiteiten, zoveel is zeker. 
In de volgende nieuwsbrief komen we uitgebreider op dit onderzoek en de resultaten 
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opdrachtgevers, grote projecten tot een 
goed einde te brengen. Op termijn kon 
zelfs de grootste scepticus daardoor niet 
blind blijven voor onze mogelijkheden. 
En dan doet de wet van de schaalgrootte 
zijn intrede: de Duitse markt is vele malen 
groterdan de Nederlandse... 

De rollen zijn inmiddels omgedraaid: 
onze Duitse vestiging is qua omvang en 
omzet belangrijker dan de Nederlandse. 
Duitsland is nr 1, wij zijn niet meer dan 
een goede 2 e . Of moeten we het anders 
zien? Is Duitsland op een na de laatste en 
bezetten wij een eervolle tweede plek? 
Verzachtende omstandigheid is in ieder 
geval dat Alwin ter Huurne directeur van 
de Duitse vestiging is, de Nederlandse in-
breng blijft groot... 

Zingend beton 
Russen hebben de reputatie mu-
zikaal te zijn, maar dat ze nu ook 
'zingend beton' maken, dat gaat 
toch wat ver.... 

De werkelijkheid is dan ook een 
stuk prozaVscher: Russische we-
tenschappers hebben ontdekt dat 
beton harder en minder poreus 
wordt als het kort na het storten 
wordt blootgesteld aan een elek-
tromagnetisch veld. 
Pas gestorte betonblokken wor-
den - met mal en al - in een vat 
gelegd, waarna het vat met in-
houd wordt blootgesteld aan 
korte wisselstroompulsen. 
Het elektromagnetisch veld wekt 
geluidsgolven in het beton op. De 
geleerden omschrijven dit als 'het 
zingen van het beton'. 
De ultrasone -dus voor mensen 
niet waarneembare- tonen die 
het beton voortbrengt , worden 
geacht de verdichting voor hun 
rekening te nemen. 

Let op: 
servicekaart bijgevoegd 

Bij deze nieuwsbrief is een servicekaart 

bijgevoegd. Daarmee kunt u uw adres-

gegevens aanvullen en/of verbeteren, 

een collega abonneren of een praktijk-

demonstratie van de URETEK-methode 

aanvragen. Dus als u even de moeite 

wilt nemen om te kijken of/hoe we u nog 

beter van dienst kunnen zijn: graag! 
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nogmaals Nestle 

Dilatatienaden 
Wie denkt aan Nestle die denkt aan 
voedings- en genotmiddelen, aan 
een Zwitsers wereldconcern dat 
overal in de wereld zijn 'footprints' 
heeft staan. 

Bij URETEK denken we, kwestie van 
beroepsdeformatie, meteen aan 
vloeren. En ook aan aannemersbe-
drijf Vogel uit Zwijndrecht, omdat we 
daarmee al eerder samenwerkten in 
de Gorinchemse vestiging van het 
Nestle concern. 
Daar staat namelijk een grote melk-
poederfabriek die voor een wereld-
wi jd afzetgebied produceert. 
In de afgelopen zomer hebben we 
daar een aantal dilatatienaden 
ondervult. De betonplaten zijn daar
door gefixeerd zodat het interne 
transport weer soepel en ongehin-
derd verloopt. Met Zwitserse nauw-
keurigheid zullen we maar zeggen. 

Preventieve actie 
In het Botlekgebied bereidt een 
grote oliemaatschappij een tijdelijk 
werkterrein voor renovatiewerken 
en onderhoud aan kraakinstallaties 
voor. Een met grote betonplaten ge-
plaveid terrein van bijna 200 m 2 

moet tijdelijk dienst gaan doen 
als ondergrond voor een grote 
kraan die zich d.m.v. van rupsban-
den voortbeweegt. 

URETEK verstevigt met behulp van 
injecties de ondergrond, vult even-
tuele holle ruimten bij voorbaat op 
en zorgt er voor dat de vloer tegen 
de komende zware taak is opgewas 
sen. 
Regeren is vooruitzien en dat is in 
veel gevallen uiteindelijk effectiever 
en voordeliger dan reageren achter-
af. Maar ja, dat is helaas niet alle re-
geringen altijd even duidelijk.... 
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15. 
| Vloeren sparen 

Het probleem is bekend: de vloer van een wo-
ning is verzakt, maar wat te doen met het kost-
bare marmer, hout of ander materiaal waarmee 
de vloer is afgedekt? Onze gebruikelijke metho-
de: op een onderlinge afstand van ± 1.5 m 
gaten boren om daardoor te kunnen injecteren, 
is in dergelijke gevallen niet zo populair. Wie 
moet boren in marmer, plavuizen en hout laat 
sporen na die niet gemakkelijk zijn te repareren. 

Daarom hebben we voor dergelijke situaties een alternatief ontwikkeld: we 
boren van buiten naar binnen. We injecteren vanuit een andere ruimte of 
van buitenaf dwars door fundementen heen tot we onder de te liften vloer 
komen. 

Injectie van buitenaf, 
vooral voor huizen een oplossing 

Deze methode is iets bewerkelijker, vraagt meer ti jd en ook materiaal. In 
sommige gevallen maken de omstandigheden deze techniek onmogeli jk, 
maar vaak genoeg kan het gelukkig wel . En dan sparen we de vloer door die 
via een omweg te liften. Daarna lijkt het of de kabouters het werk hebben 
gedaan: er zijn geen sporen van onze aanwezigheid meer te vinden. De ge-
repareerde vloer ligt er vlak en ongerept bij... Als door een wonder. 
Dat kan alleen URETEK. 

G e f a a l d . . . 
Op verzoek van bouwbedri j f Bam 
hebben we in Arnhem een poging ge
daan een heel klein vloertje recht te 
zetten. En.... we hebben gefaald. 

Het betrof een vloertje dat is gelegen 
aan het einde van een trap die naar 
een souterrain voert. Het vloertje helt 
zichtbaar over naar rechts en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. 
We hebben geprobeerd het recht te 
zetten en... slaagden daarin niet. 
Hoewel we uiterst nauwkeurig kun
nen werken, tot op een paar mm per 
strekkende meter, blijkt dat we heel 
kleine oppervlakken moeilijk kunnen 
corrigeren. Dat wil zeggen: we kun
nen wel een kleine plek in een grote 
vloer herstellen, maar geen oppervlak 
dat in totaliteit minder dan 1 a 2 m 2 

meet. 
Gaandeweg leren we onze grenzen 
kennen: groot is niet zo moeilijk, ex-
treem klein wel. Ons vakmanschap 
heeft de ruimte nodig, om tot zijn 
recht te komen. Zoals iedereen leren 
we misschien van onze fouten nog 
wel meer dan van onze successen. Vloertje uit het lood. 
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