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• Nieuwe URETEK actiefilms 
Voor wie het nooit heeft meegemaakt is het moeilijk voor-
stelbaar hoe de URETEK-techniek werkt en wat het effect 
ervan is. 
Om zowel de techniek als de resulta-
ten daarvan voor een breed publiek 
inzichtelijk te maken, hebben we een 
kleine serie van 3 zeer korte 
films gemaakt. 
Een dvd met de films is 
kosteloos verkrijgbaar 
(stuur een berichtje per 
post of mail). Ze zijn ook 
te bekijken op de website: 
www.uretek.nl/movie. 

• Lesje in FloorLiften 
We liften graag grote en kleine vloeren van allerlei aard 
(beton, asfalt), het is ons eerste echte specialisme geweest 
en nog steeds aan de orde van de dag. 
Wanneer we een vloer een groot aantal centimeters of 
zelfs enkele decimeters liften, dan voelen ons heel wat 
mans, maar de bouwmij BAM is ons (verre) de baas. 
Het bouwbedrijf bouwt namelijk aan de uitbreiding van 
het Modecentrum in Almere. De zes vloeren die de bouw-
lagen moeten dragen, worden op de grand gerealiseerd 
en dan omhoog gelift met de lifttechniek waar het bedrijf 
Spanlift/Rijnstaal een patent op heeft. 
De vloeren worden tottientallen meters omhoog gebracht, 
met hydraulische technieken. Een vorm van floorliften 
waar wij helaas niet aan kunnen tippen. 
Baas boven baas.... 

• Gladheid vloeren 
bestrijden 
Nog nietzo lang geleden deed een klant supermarkt Albert 
Heijn een proces aan omdat ze op de groenteafdeling was 
uitgegleden. Geen wonder: in tal van winkels en winkel-
centra zijn vloeren glad, zeker als ze nat zijn. 

In verzorgingstehuizen komen ook (te) 
veel valpartijen voor, maar gelukkig 
heeft een onderneming uit Almelo 
daar wat op gevonden: HMB Safe 
Grip oppervlaktetechnieken heeft 
een coating ontwikkeld die tegels, 
hout, kunststoffen en andere gladde 
oppervlakken van een onzichtbare 
stroeve laag voorziet. 

De transparante vloeistof moet vak-
kundig worden aangebracht en is 
na ongeveer 8 uur beloopbaar. Het 
bedrijf verstrekt een garantie van 
3 jaar op het materiaal, maar de 
vermoedelijke levensduur is een 
stuk langer. 
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Vorig jaar, eerste dag van de lente in Delft: het eerste 
URETEK Seminar. De opkomst was groot, de waardering 
hoog: redenen genoeg om het niet bij een keerte laten. 
Daarom, weer op 21 maart, weer in een collegezaal van 
de TU Delft: URETEK Seminar 'communicerende vaten'. 

Uitdagend programma 
Het tweede URETEK seminar zal er alles aan doen het eer
ste, zeer succesvolle, in de schaduw te zetten. 
Het thema is Communicerende vaten, oftewel: alles hangt 
met alles samen. 
Problemen in de ondergrond leiden tot problemen in bouw-
constructies die daarop gebaseerd zijn, dat is een voor-
beeld. 
Een foute beslissing in het voortraject van een bouwproject 
kan tot een opeenstapeling van fouten leiden, dat is een 
ander voorbeeld. 
En tot slot: slechte communicatie op de bouwplaats leidt 
vrijwel altijd tot problemen. 
De vraag is: wie bewaart het overzicht, wie is verantwoor-
delijk voor wat? 

Een programma voor opdrachtgevers en aannemers, voor 
ontwerpers en uitvoerders, voor iedereen die zijn/haar ver-
antwoordelijkheden serieus neemt. 
Helaas zijn er niet meer dan 250 plaatsen beschikbaar, dus 
reageer snel. 
Deelname is kosteloos, maar reservering is noodzakelijk. 
Kijk op www.uretek.nl/symposium voor nadere informatie 
en/of aanmelding. 
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De 'URETEK Injectie' is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief 
van URETEK" Nederland B.V. 
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding. 

onder het mes 
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rote oDeratie in Duitsland 
de wet van de grote getallen 
De Duitse A7 verbindt het absolute Noorden van het land met het diepe Zuiden en omdat 
Duitsland een uitgestrekt land is, is de wet van de grote getallen al snel van toepassing. 
URETEK Deutschland GmbH heeft 26 km van deze snelweg onderhanden genomen, 1100 
betonplaten van 22 m 2 per stuk, gelift in vier weken tijd. En daarmee is de reeks van grote 
getallen nog niet ten einde... 

Probleem: uitspoeling onderlaag (cement). 
De Duitse A7 was tussen Hildesheim en 
Seesen dringend aan een opknapbeurt toe. 
De weg bestaat uit betonnen platen van 25 
cm dikte die rusten op een bed van een fijn 
cementmengsel, ook 25 cm hoog. Het is 
deze laag die van te lijden heeft gehad. uit
spoeling. Het probleem ontstaat wanneer 
er door de voortdurende dynamische be-
lasting van de platen, waaruit het wegdek 

is opgebouwd, ruimte komt in de voegen 
waarmee ze aan elkaar zijn bevestigd. Die 
ruimte geeft water de mogelijkheid de voeg 
te infiltreren. Via de voeg bereikt het water 
het cementmengsel onder de weg. 
De combinatie van water en dynamische 
belasting leidt ertoe dat het cement op 
sommige plaatsen verpulvert. Rijdt er dan 
bijvoorbeeld een zwaarbeladen vrachtwa-
gen overheen, dan wordt het water-cement-
mengsel weggeperst, waarna er nieuwe 
ruimte ontstaat om water op te nemen en 
het probleem verergert. 
De bovenstaande procedure kan zich ein-
deloos herhalen. Met als gevolg een toene-
mende verslechtering van het wegcomfort 
en het ontstaan van holle ruimtes onder de 
betonnen platen. 

Snelheid 
leder die wel eens gebruik maakt van de 
Duitse autowegen, weet hoe druk deze kun
nen zijn. Wij hebben ons fileleed, de Duit-
sers noemen het Stau en zoals alles in dat 
land groter is dan bij ons, zijn de files dat 
vaak ook. Lees verder op pag. 3 
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Lichtgewicht 
heipalen met 
piepschuim 
Een lichtgewicht heipaal, grotere te-
genstelling is nauwelijks denkbaar en 
toch heeft betonfabrikant Betonson 
dat gerealiseerd: de Pluspaal. 
Het betreft een voorgespannen 
betonnen paal met een hart van ge-
recycled EPS (piepschuim), die een 
gewichtsbesparing tot 35 % op kan 
leveren, terwij l ook de C02-besparing 
fors wordt genoemd. 
De combinatie lichtgewicht kunsthars 
en beton, het voelt op een of andere 
manier vertrouwd aan... 
www.betonson.nl 
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De gevolgen van de uitspoeling zijn 
duidelijk zichtbaar. 

Expanding Worldwide 



Diepenheim is een verscholen stadje op de grens van 
Achterhoek en Twente. De omgeving ervan wordt geken-
merkt door kastelen en kasteelachtige havezaten (boer-
derijen). 

Van de 4 kastelen die Diepenheim rijk is, zijn er twee al vele 
generaties lang het bezit van defami l ie Schimmelpenninck 
(rechtstreekse afstammelingen van de raadspensionaris): 
het statige Nijenhuis en Westerflier. Het laatste kasteel 
word t waarschijnl i jk in oude luister hersteld en in elk geval 

gerestaureerd. Als voorbode van het latere, meer cos-
metische herstel, heeft ingenieursbureau Alferink-van 
Schieveen uit Zwolle de ondergrondse bewatering her
steld door een infiltratiesysteem te installeren en op ad-
vies van datzelfde bureau hebben wi j de centrale hal van 
het monumentale pand met diepte-injecties verstevigd. 

Daarmee is een basis gelegd voor verder, duurzaam her
stel van een prachtig pand in een omgeving die qua natuur 
en historie de moeite van een bezoek meer dan waard is. 

Ten paleize 
Paleis Het Loo is een grote toeristi-
sche attractie, niet in het minst van-
wege de prachtige tuinen. 
In die tuinen staan treillages (Frans 
voor hekwerk of lattenconstruc-
tie). Enkele van die treillages waren 
enigszins verzakt en omdat ze zijn 

gebouwd op een betonplaat van 
600x100x31 cm was het een logische 
zaak dat wi j in opdracht van bouw-
bedrijf Salverda BV (uit 't Harde) de 
'zaak recht kwamen zetten.' 
Dat hebben we gedaan. Het was een 

niet dagelijks ten paleize.... 
Bouwbedri j f Salverda handelde in op
dracht van de Rijksgebouwendienst. 

Al met al zijn we hiermee natuurlijk 
nog lang geen 'hofleverancier', maar 

eer om te mogen doen, want je komt het is een klein beginnetje. Toch? 

Als het verkeer echter rijdt, dan zijn de 
snelheden vaak van een andere orde 
dan in ons land gebruikelijk (en toe-
gestaan). 
De wegen worden intensief gebruikt, 
oponthoud is kostbaar, onderhoud 
ook. Onderhoud wordt des te kost-
baarder, als het tot oponthoud leidt en 
herstelwerkzaamheden langer duren 
dan verwacht. 

Kortom: er was grote belangstelling 
voor een methode die zowel snel, wei-
nig overlast veroorzakend en nauw 
keurig zou moeten zijn : de URETEK-
methode. 
Omdat we zo snel werken, omdat we 
zo flexibel zijn. 

De praktijk 
We hebben in totaal 26 km snelweg 

van de A7 onderhanden genomen en 
dat viel in de praktijk zowel mee als te-
gen. De huidige A7 is aangelegd bo-
venop de oude editie van de snelweg, 
die op dezelfde manier is opgebouwd. 
In totaliteit is het complete wegdek 
dus 2 x 25 cm beton en 2 x 25 cm ce
mentmengsel dik. Om een goed re-
sultaat te bereiken, moesten we door 
de opperste betonlaag boren in het 
cementmengsel daaronder, om dat te 
verdichten en te versterken. Precies 
zodanig dat de complete betonplaat 
weer naadloos zou aansluiten bij de 
volgende. 
De tegenvaller was met name gelegen 
in de boorpraktijk: het kostte meerti jd 
en inspanning dan gedacht en allerlei 
experimenten met 'seriewerk' (eerst 
een aantal gaten boren en dan pas in-
jecteren), bracht geen soelaas. 

Een andere handicap was de verkeers-
drukte. Als de file die zich langs onze 
rijdende afzetting bewoog te lang 
werd in de ogen van de verkeerscoor-
dinatoren, dan moesten we de werk-
plek ontruimen en de weg vrijgeven. 
Dat die snelle ontruiming mogelijk 
is, dat is een kapitaal voordeel voor 
de wegbeheerders en de gebruikers, 
maar voor ons betekende het soms 
(te) lange pauzes, wachtend op een 
goed moment om het werk weer op 
te pakken. 

Zodra dat echter weer kon, was de 
'Baustelle' ook snel weer ingericht: 
binnen een half uur waren we weer 
aan het boren en het injecteren, ter-
wijl het verkeer met matige (maar van 
zo dichtbij toch nog behoorlijk bedrei-
gend overkomende) snelheid voorbij 
reed. 
Om binnen de afgesproken termijn 
het werk op te kunnen leveren zijn de 
laatste weken in volcontinue dienst 
gedraaid, maar de deadline is gehaald. 

Nieuwe loot 
aan de 
URETEK-stam 

B E N E F I L 

De URETEK-methode, 2-componentenhars injecteren onder verzakte vloeren en 
funderingen, is langzamerhand gemeengoed in een brede bouwkring. 
Velen zullen echter niet onbekend zijn met het feit dat er ook andere injectieme-
thoden en -middelen zijn. 
Verheijen Resins BV in Boven-Leeuwen ontwikkelde jaren geleden al een wit 
hardschuim dat wordt gebruikt om holle ruimten (leidingen, gangen, kelders) 
te vullen of vloeren te liften. Het hardschuim is onder de merknaam Bacel geex-
ploiteerd door SVC, een dochteronderneming van Verheijen Resins. 

Verheijen Resins heeft te kennen gegeven zich op de kernactiviteit te willen con-
centreren, de productie van hardschuim en daarom de injecteeractiviteiten af te 
stoten.Verschillende van onze buitenlandse collega's hebben inmiddels ervaring 
opgedaan met deze injectietechniek en sinds kort heeft URETEK Nederland BV 
een aparte onderneming opgericht om deze methode in de praktijk te brengen. 
Meer weten over deze absoluut lichtgewicht schuimtechniek? Kijk op www. 
benefil.nl voor nadere informatie, de voor- en nadelen van deze techniek en de 
toepassingsgebieden. 


