
Zijdelings injecteren 
spaart vioeren! 
In sommige vioeren mag alleen in uiterste noodzaak worden geboord: omdat 
ze voorzien zijn van eeuwenoude plavuizen, onvervangbare moderne tegels of 
marmer, of omdat er vloerverwarming in is aangebracht. 
In al die gevallen is onze normale praktijk van gaten boren om daarin de injec-
tielansen aan te brengen, niet zo wenselijk.... 
We kunnen dan met zijdelingse injecties de schade aan de vloer herstellen 
zonder het oppervlak te beschadigen. 

We leggen de fundering van het te behandelen vertrek op verschiilende 
plekken bloot* zodat we daarin gaten kunnen boren. In de boorgaten brengen 
we de lansen aan die onder de te corrigeren vloer uitmonden. Door daarna 
zeer zorgvuldig gedoseerd te injecteren wordt het zandbed onder de vloer 
verstevigd en wordt de vloer gelift tot het oorspronkelijke niveau. 
Het is een technisch hoogwaardig proces dat uiterste precisie vraagt. Het is dan 
ook een exclusieve URETEK-technologie. 

* Wanneer de vloer niet van buitenaf kan worden bereikt, kunnen we soms 
vanuit een kelder of vanuit een aanpalende (hoge) kruipruimte werken. 
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De heer Willy de Kruyff was nog eigenaar van het gelijk-
namige touringcarbedrijf uit Eindhoven toen hij een zeer 
royale bungalow kocht aan de rand van Eindhoven. Een 
bebouwd oppervlak van 600 - 700m 2, een royale kavel er-
omheen, alles gelijkvloers: een ideale plek om naar een 
welverdiend pensioen uit te kijken en daar vervolgens van 
te genieten. Het pensioen kwam, maar het genieten werd 
ondermijnd door een vloerverzakking die een deel van de 
garderobe, de tuinkamer en de woonkamer betrof. 

Het zandpakket onder de 'Brabantse vloer' gaf blijkbaar 
onvoldoende steun. Hoewel de woning nog geen vijf jaar 
oud was toen de verzakking zich manifesteerde, wees de 
aannemer iedere verantwoordeli jkheid af. Misschien om
dat hij een grote schadepost verwachtte: v loerverwarming 
onder en kostbare tegels op de betonvloer. Voeg daarbij 
het niet geringe oppervlak en de mogelijke schade loopt 
gevoelig op. 

De gepensioneerde touringcarmanager liet het er echter 
niet bij zitten. Hij vroeg jaren geleden al een offerte aan 
bij URETEK, maar moest eerst een rechtzaak aanspannen 
en winnen voordat hij zijn zin kreeg en de reparatie alsnog 
voor rekening van de bouwer kon laten verrichten. 

Drie jaar na de eerste offerte heeft URETEK toen alsnog de 
opdracht gekregen. 

Van buitenaf 
Gelukkig hebben de specialisten van URETEK de vloer
verwarming en de kostbare tegels kunnen sparen. In het 
grindpad naast de bungalow werd op gezette afstanden 
(2-3 meter) een gat gegraven waardoor de fundering bloot 
kwam. Daarin zijn gaten geboord, waarin 4-5 meter lange 
koperen lansen zijn aangebracht. Hierdoor werd het ex
pansieve hars onder de vloer geinjecteerd. 
'Je hoorde het eronder kruipen,' zegt De Kruyff nog steeds 
vol verwondering. De vloer kwam mil l imeter na mil l ime
ter omhoog en 'Zonder ook maar een scheurtje'. 
Hij is er 'zeer content' mee, omdat iedere vorm van over-
last is uitgebleven. 
Wel constateerde hij na enkele weken een minimale na-
zetting van een klein deel van de vloer. 
De mannen van URETEK kwamen daarom nog een keer 
voorr i jden, 'Ze waren op weg naar Stuttgart, voor een an-
der project' en ze hebben die 'nazetting' in een mum van 
ti jd gecorrigeerd. 
'Ze komen hun afspraken heel goed na'. 
Uiteraard, 't klopt allemaal als een eh....bus! 

Vesting werken: 
Historische grond in Hellevoetsluis 

Hellevoetsluis is een oude 
vestingstad aan het Ha-
ringvliet die in 1598 al de 
oorlogsbodems van de 
Staten van Holland in de 
haven had liggen. Het is 
de oudste marinehaven 
van ons land. Tot ver in 
deze eeuw heeft de stad 

onderdak geboden aan de vaderlandse marine. Zo was er 
o.m. een marinewerf gevestigd en in 1959 stationeerde 
de marine er nog enkele mijnenvegers. 
Helaas heeft de Duitse bezetter in oorlogstijd veel histo
rische bebouwing afgebroken, maar er is nog veel zicht-
bare geschiedenis bewaard gebleven: de grazige wallen 
bijvoorbeeld, waarmee de oorspronkelijke vesting was 
omsloten. 
Op die historische grond, een stuk wal, honderden jaren 
geleden opgeworpen om de vijanden van Holland tegen 
te houden, is de bungalow van - what's in a name? - de 
familie Van de Water gesitueerd. 

De bungalow is gebouwd in 1958 en is door de gepensio
neerde heer G.L. van de Water (die zijn werkterrein had in 
de geestelijke gezondheidszorg) aangekocht met als doel 
het huis zorgvuldig met eigen handen te restaureren. Hij 
heeft er dagwerk aan om het bewoonbaar te maken, want 
hij doet bijna alles alleen. Slechts voor de bouw van een 
serre en een garage wordt een aannemer ingeschakeld. 

Een probleem dat hem veel hoofdbrekens heeft gekost: 
de voorzijde van de bungalow, de gevel met een enkele 
strekkende meters zijwand, was ernstig verzakt. Dit deel 
van de woning had zich a.h.w. losgemaakt van de rest 
van het huis, met verticale scheuren van enkele centime
ters breedte tot gevolg. 
Na een lange speurtocht, ('Jullie zijn in deze omgeving 
totaal onbekend bij bouwers en bouwkundigen!') werd 
URETEK gevonden en ingeschakeld. 

Tot grote opluchting van de opdrachtgever wisten onze 
specialisten de voorkant van de bungalow weer met de 
rest van de constructie te verbinden d.m.v. diepte-injec-
ties. De eenheid is weer hersteld en zo hoort dat ook in 
zo'n militaire omgeving. 
De scheuren zijn verdwenen, binnen al weer bijna onzicht-
baar, buiten klaar voor een nieuwe voeg. 

Veelzijdige werken in het oosten 

Ons werkgebied is heel het land, maar soms zijn we 
op onverklaarbare wijze opeens heel erg in trek 
binnen een bepaalde regio. De laatste tijd zijn we 

bijvoorbeeld opvallend druk in het oosten van het land. 
In een enkele straat in Arnhem hebben we de ondergrond 
van de funderingen verstevigd van drie woningen van 
evenzovele eigenaren. 
In hetzelfde Arnhem hebben we voor aannemer Hegeman 
een fundering gestabiliseerd, terwijl we in Deventer in op
dracht van aannemingsmaatschappij De Combi een mooi 
project uitvoerden. 
De Combi is in opdracht van de verpakkingsblikfabriek 
Impress (bij sommigen nog bekend onder de oude naam 
Thomassen & Drijver) een fundering aan het bouwen waar-
op een bijzonder zware machine moet komen te staan. 

De Combi heeft twee openingen in de bestaande bedrijfs-
vloer gemaakt, het zandbed afgraven en twee betonnen 
fundatieblokken gestort (270 x 270 x 100 cm ixbxd). Het zandbed 
daaronder is vervolgens door ons verdicht en verstevigd. 
Eendrachtige samenwerking resulteert in een vloer die in 
staat moet zijn de zwaarste lasten te dragen (in dit geval 
een machine van enkele tonnen). 

Bij bandenfabrikant Vredestein in Enschede resulteerde 
een breuk in een waterleiding in de onderspoeling van een 
zandplaat. Wij hebben de ontstane holle ruimte opgevuld 
en het draagvermogen van de vioeren weer op de vereiste 
spanning gebracht, om in bandentermen te blijven. 
Stuk voor stuk mooie werken in een mooie en dynamische 
streek van ons land. 


