
Schu'mkunst 
Het twee-componentenhars dat URETEK injecteert onder 
verzakte vioeren en funderingen, vormt ondergronds een 
soort hardschuim van grote duurzaamheid en een grote 
isolatiewaarde. 
We zijn in staat om werkelijke kunststukjes te leveren, 
maar echte kunst wordt het natuurlijk nooit. 

Folkert de Jong is een kunstenaar die polyurethaanschuim 
(ook onze grondstof) gebruikt voor zijn beelden. 
Nederlandse beeldende kunstenaars staan internationaal 
van oudsher al in hoog aanzien: Rembrandt, Vermeer, Van 
Gogh, ook inmiddels (hoog) bejaarde kunstenaars als Ka-
rel Appel, Corneille Westerik en Dibbets staan goed aan-
geschreven. En het moet wel heel raar lopen als Folkert 
de Jong niet aan deze illustere rij wordt toegevoegd. 

Folkert de Jong maakt navrante beelden van polyurethaan, 
gemodelleerd naar de realiteit maar in zulke bizarre kleu-
ren en vormcombinaties dat recensenten wel spreken 
van 'horror' en 'nachtmerries'. Zo maakt hij kroonluchters 
met doodskoppen en een beeld van een man met twee 
vingers in zijn oren, wachtend op de grote 'BOEM'. 

Een van de verontrustende kunstwerken van Folkert de Jong 

Hoe bizar zijn fantasie ook is, hij is hard op weg er be-
roemd mee te worden: prestigieuze galeries en musea 
over de hele wereld dingen naar zijn gunsten. En wat staat 
er op de deur van zijn atelier: Ministry of Foam! 

Via Internet is het werk op tal van sites te bewonderen. In 
de boekhandel is een boek over hem verkrijgbaar: Shoot 
the Freak, verschenen bij NAI Publishers. 

Nogmaals: 
zijdelings injecteren = 
vioeren sparen 
In nieuwsbrief 24 werd aandacht be-
steed aan ons vermogen om vioeren 
zijdelings te injecteren. We doen dat 
vanuit een aanpalende kruipruimte, 
van buitenaf (als we de fundering een 
beetje bloot kunnen leggen) of vanuit 
kelders. 

In alle gevallen is de methode de-
zelfde: we dringen met onze meters-
lange lansen tot ver onder de vloer 
door. Waarna onze heilzame twee-
componenten kunstharsen worden 
ge'mjecteerd. Dankzij deze werkwijze 
beschadigen we het vloeroppervlak 
niet. Geen kapotte tegels, plavuizen 
of kostbaar marmer door boorschade, 
wel een goed op hoogte gebrachte 
vlakke vloer. 
Een klein aspect van ons vakman-
schap, maar met grote gevolgen voor 
iedereen die een mooie, onvervang-
bare of kostbare vloer wil sparen. 

Er kwamen de laatste keer veel ver-
zoeken om nadere informatie over 
deze techniek, daarom deze verduide-
lijking. 

Vestingwerken 
publiekstrekker 

In de vorige nieuwsbrief besteedden we 
aandacht aan een bungalow in Hellevoet-
sluis, gebouwd op een oude vestingwal. 
Eigenaar Van de Water, die al geruime tijd 
bezig is zijn bijna een halve eeuw oude 
bouwwerk eigenhandig te verbouwen, 
woont nog niet in het huis dat een gron-
dige renovatie behoefde. 

De voorgevel bijvoorbeeld, was dusdanig 
verzakt dat deze a.h.w. loskwam van de 
rest van de constructie. De stenen pui is door onze vakmensen met diepte-
injectietechniek weer rechtgezet en 'tegen de rest van de constructie geplakt'. 
Daar hebben we in de vorige editie van deze nieuwsbrief verslag van 
gedaan. 

Een adres hebben we, zoals gebruikelijk niet vermeld, maar dat belet som-
mige lezers niet zelf op zoek te gaan. De eigenaar/toekomstige bewoner van 
de bungalow heeft dat terdege kunnen merken. 
Hij is zelf lang niet altijd op de bouwplaats aanwezig, maar op de dagen dat 
hij dat wel was, bleek hem dat veel van onze lezers over een gezonde nieuws-
gierigheid en goed ontwikkeld speurdersinstinct beschikken. 

Hij krijgt geregeld te maken met nieuwsgierige bezoekers die de bungalow, 
die een eind van de straat is gelegen, komen bezichtigen. 
'In het museumweekeinde stonden hier de auto's links en rechts van de 
straat', zegt Van de Water verbaasd, 'We kregen toen 14 bezoekers, van men-
sen uit de omgeving maar ook uit Brabant.' 
Hij weet niet hoeveel mensen van hun belangstelling blijk hebben gegeven, 
wel dat het er veel zijn: 'Afgelopen weekeinde kwamen er nog, ze hebben 
vaak de nieuwsbrief bij zich.' 
Hij kan er gelukkig wel om lachen. 
• • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • * • • • • 
URETEK Nederland BV Telefoon 
Zuiveringweg 93 Telefax 
8243 PE Lelystad E-mail 
Nederland Internet 

0031 (0)320-256218 
0031 (0)320-252 665 
info@uretek.nl 
www.uretek.nl 

F O R M A T I E B U L L E T I N W A A R I N ( D E 0 P 1 0 S S I N G 0 E R - EN F U N D A M E N T S P R O B I E M E N C E N T R A A L S T A A N 

Trains & 
Planes 

Dit nummer staat o.m. in het teken van transport. In allerlei vormen. 
Want hoewel we door velen vooral worden geassocieerd met het liften en/of ondervul-
len van vioeren of verdichten en versterken van de ondergrond onder funderingen van 
woningen en andere gebouwen, bewegen we ons ook vaak op andere terreinen. 
Zo kunnen we langzamerhand het repareren van spoorwegovergangen wel een specia-
liteit noemen, maar ook voor autowegen, parkeerplaatsen en vliegvelden hebben onze 
professionele zorg nodig, terwiji we ook in de Rotterdamse en andere havens een ver-
trouwde verschijning zijn. 
In- of extern transport loopt (weer) op rolletjes, als wij zijn geweest. 

24 uurs service 
Hettreintraject Roosendaal-Vlissingen leidt 
over het Zeeuwse Kapelle. 
De spoorwegovergang aan de Dijk-
welsestraat daar was 'geschift' zoals dat 
in vaktermen wordt genoemd, d.w.z. hori-
zontaal verschoven. De grote betonplaten, 
'Harmelenplaten' genoemd, bleken zo'n 
30 cm verschoven. Een team van gespeci-
aliseerd aannemer Rail Strukton Rail Infra 
Zuid heeft tot taak ze weer in het gareel 
te krijgen. Gemakkelijk gaat het niet, de 
6 meter lange betonconstructies laten zich 
niet eenvoudig in balans brengen. 

Gelukkig heeft de dienstdoende uitvoerder 
eerder gewerkt met URETEK. Op zondag-
ochtend, om 09.00 uur belt hij daarom met 
onze technisch adviseur Klaas van de Brug: 
kunnen jullie vannacht de vele tonnen 
wegende platen liften? 
Onze man gaat de uitdaging aan om op die 
korte termijn een team samen te stellen. 
Diezelfde avond nog rijden enkele van onze 
specialisten van Lelystad naar Kapelle. Om 
03.00 uur in de ochtend zijn ze al weer 
terug, het werk is af! 

Klaas van de Brug: 'Als ik geen compleet 
team bij elkaar had kunnen krijgen, dan 
was ik zelf meegegaan.' Het is tekenend 
voor onze mentaliteit. 

Natuurlijk is zo'n korte reactietijd uitzonder-
lijk: het blijft een feit dat we alttijd paraat 
staan ingeval van hoge nood. 
In de normale praktijk is een paar weken 
voorbereiding- en planningti jd meestal 
geen overbodige luxe. 
Maar is de nood acuut: dan staan we voor u 
klaar. (meer transport perikelen op pag 2) 
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etek? 
Uretek 
of Uretek? 
Er bestaan veel misverstanden over 

hoe onze naam uit te spreken. 

Sommigen proberen hun tong te 

breken door Ureeetech te zeggen, 

terwi j i het gewoon URETEK is, 

zonder klemtonen op een van de 

klinkers. 

Ons maakt het verder niet uit, we 

luisteren naar elke uitspraak, maar 

wie het goed wi l doen, zegt het ge

woon in het Nederlands: URETEK. 

B o u w v a k v a k a n t i e : 
hoogseizoen 
Zolang de bouwvakvakantie nog niet 

naar de wintermaanden is verhuisd 

(er is sprake van maar wi j zien het 

nog niet gebeuren), is de zomer voor 

ons een van de drukste perioden. 

Vanaf juni al is het hoogseizoen en 

de augustusmaand spant wat werk 

betreft de kroon: ieder nieuw vakan-

tieseizoen is nog drukker dan alle 

voorgaande. 

De bouwers gaan opgewekt met va-

kantie, laten in de rustperiode door 

ons vioeren liften of de ondergrond 

onder funderingen verdichten en 

versterken, zodat ze, eenmaal terug-

gekeerd, meteen met het herstel van 

de gevolgschade kunnen beginnen, 

zoals scheuren repareren en kozijnen 

stellen. 

Onze productiemedewerkers zijn er 

al jaren mee vert rouwd: niet t i jdens 

de bouwvak met vakantie. 

Uiteraard houden we deze mooie 

traditie in ere: overuren maken, want 

het is bouwvakvakantie. 

Extra werk aan de winkel ! 
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