
Eerste hulp bij 
Interne URETEK-grap: wij zijn de eerstelijns hulpdienst bij 
interne verzakkingen en natuurlijk worden daarmee meestal 
bouwkundigeverzakkingen bedoeld, maarsoms ook wel andere. 

Van een verzakking van de laatste categorie werden we zelf het 
slachtoffer. Op 8 oktober raakt een van onze vrachtwagens bij De 
Kwakel bij het manoeuvreren in de sloot verzeild. Er moet een 
telescoopkraan aan te pas komen. 

verz 

Was het te voorkomen geweest? Eerlijk gezegd, ja. Toen het werk in 
april werd opgenomen, schreeftechnische adviseurArend Knufman 
met een vooruitziende blik: Iveco. We hebben echter maar een 
vrachtwagen van dat type en die combinatie verbleef in Duitsland, 
dus werd gekozen voor een veel grotere en zwaardere Daf. 
Met bovenvermelde gevolgen. 

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief studeren we nog op 
mogelijkheden om deze opdrachtgevertoch van dienst tezijn. Want 
bij nader inzien is de weg ook voor de Iveco-combinatie te smal... 

akt beton in Steenwijk 

19 mm 

De vloer van een bedrijfsgebouw in 
Steenwijk, eigendom van Ter Braake 
Onroerend Goed, is ernstig verzakt, plaat-
selijk wordt zelfs een verzakking van 19 
mm gemeten. Oorzaak? Vermoedelijk een 
inklinking van de grand, die op zijn beurt 
weer is veroorzaakt door overmatige zet-
ting van onderliggende, samendrukbare 
lagen. Het is in een geval als het onderha-
vige niet verstandig om de vloer nodeloos 
te verzwaren; het lage s.g. van het URETEK 
hars is dan een pluspunt. Het totaal te be-
handelen oppervlak is 540 m 2. De bedoe-

ling is de vloer op gelijk niveau te 
brengen als dat van de op palen 
rustende fundatiebalken. Een en 
ander lukt zonder problemen 
Zelfs in een nog korter tijdbe-
stek dan vooraf verwacht; in 
slechts 4 werkdagen wordt het 
project geklaard. 

De bedrijfshalvloer wordt op 
geleverd op het niveau zoals bij de bouw 
bedoeld, waarbij hetgewichtvan devloer-
constructie nauwelijks is toegenomen. 

In nieuwsbrief 33 werd aandacht geschonken aan 'powerlifting'. We waren van plan een 
zeerzwaar belaste vloer te liften en we beloofden: we komen erop terug, of het lukt of niet. 

Inmiddels is het werk uitgevoerd, bij het internationale staalbedrijf Accelor Mittal, vestiging 
Willemstad, in opdracht van aannemingsbedrijf Vogel bv, Zwijndrecht. 
Resultaat: de vloer, 20 cm zwaargewapend beton op eenzandbed, kwam moeiteloos dege-
wenste 20 mm omhoog, inclusief dezeerzware belasting. Op een klein oppervlakbevonden 
zich 16 rollen staal, van elkzo'n 35 tot 40 ton, met uitschieters van boven de 60 ton! 
Hoe draagkrachtig de vloer ook is geworden: de rails waarover de rollen worden binnenge-
bracht, zakte aanvankelijk onder de hevige gewichten een beetje in, om vervolgens terug te 
veren. Daarop is het spoortijdelijkverwijderd, waarnaer beton onder is gestort, sindsdien is 
ook dat probleem opgelost, zij het niet met onze hulp. 
Om te bewijzen dat dit niet ons eerste staaitje powerliften was: hierbij ook een foto van onze 
medewerker Thomas die een stukje van onze nationale luchthaven aan het liften is en daar-
bij en passant ook een complete Jumbo van Boeing meeneemt. 

Dilatatienaden en dilatatienaden 

Dilatatienaden hebben een duidelijke functie: ze moeten twee oppervlakken, meestal 
van hetzelfde materiaal, steen, beton of hout, toestaan bij temperatuurverschillen te 
krimpen of uitte zetten. 
De dilatatienaden in vloeren hebben geen andere functie, maar toch komt het vaak voor 
dat ze zich niet alleen in horizontale, maar ook in verticale zin bewegen. En dat geeft 
problemen: vooral bij intern transport (rugklachten) of in hallen waar productiemiddelen 
staan diezuiverwaterpas moeten blijven (productie-uitval). 
Wij komen in actie: het opheffen van dilatatienaadverschillen is een veel voorkomend 
werk. Een recent voorbeeld: Yarrah Organic Petfood BV in Harderwijk. Bij deze huisdie-
renspecialist was de overgangvan magazijn 1 naar magazijn 2 een probleem. We hebben 
60 m 2 vloer van 170 mm dikstaalvezelbeton behandeld. In een enkele werkdag. 
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een goed fundament 
ookonder machines 
Elders in het land herstelden we de vloer 
onder de verfmengmachine van een 
bouwmarkten ook waren we actief in 
Heerhugowaard. 

In die laatste plaats staat de was- en 
kleefstoffabriekvan Paramelt, waar onder 
meer de kaaswas wordt gemaakt die onze 
Goudse en Edammerkazen beschermt 
tegen invloeden van buitenaf. Ook in dit 
bedrijf was een hemelwaterafvoerleiding 
erde oorzaak van dat productiemiddelen, 
in dit geval enkele opslagtanks, ver-
zakkingsverschijn-
selen begonnen 
te vertonen. Bij 
een van de tanks 
was de situatie 
zodanigdatde 
tankzou kunnen 
vervormen. 

We hebben 22m2 

beton van een 
dikte van 140 mm 
behandeld, de ge-
middelde verzak-
kingwas 10 mm. 


