
URETEK Website: grondige vernieuwing 
URETEK kampt, zoals meer unieke aanbieders van specialistische diensten en 
producten, met het probleem van de betrekkelijke onbekendheid van de markt. 
'Men' kent de mogelijkheden van URETEK niet of niet goed en 'dus' gaat 'men' 
ook niet op zoek als zich een probleem voordoet dat wij beter kunnen oplossen 
dan wie ook. Wie niet zoekt, zal niet vinden. 

Wij van onze kant, moeten onze verantwoordelijkheden ook serieus nemen en 
heel, heel goed vindbaarzijn voorwie ons zoekt, althans een oplossing zoekt 
vooreen probleem dat wij kunnen oplossen. 
Met het oog daarop is onze recentelijk verbouwde website toch weer volledig 
vemieuwd, sterkuitgebreid en veeltoegankelijkergemaakt. 
De nieuwe site kent meer hoofdstukken dan ooit, maar ook een betere struc-
tuur en meer mogelijkheden om een passende oplossing te vinden voor ta 
van problemen. 
Maardan moet'men' welopzoekzijn, natuurlijk. 
De nieuwe site biedt ook gelegenheid om de gedrukte nieuwsbrieven digi-
taal te bekijken en eventueel een abonnement te nemen op de papieren 
versie. Een service voor iedereen die deze nieuwsbrief niet meer automa-
tisch krijgt toegezonden, omdat we het aantal doelgroepen dat de nieuws 
brief krijgt hebben beperkt. 
Dus: wie niet (meer) krijgt, kan zich via de website weer opgeven 

• Rotterdam 
Paalrot ellende 

Rotterdam is vernoemd naarde Rotte, maar in sommige wijken zou 
je geneigd zijn te denken dat paalrot de stad aan zijn naam heeft 
geholpen. Net als in Dordrecht zijn de problemen groot, maar er is 
een sprankje licht in de duisternis. 

Sinds 1 juli j . l . heeft de gemeente namelijk een 
'loket' opengesteld voor de gedupeerde huiseige-
naren en ook gaat de gemeente kijken of er in de 
sfeervan laagrentende leningen iets aan de proble-
matiek kan worden veracht. 
Voor NRC-Handelsblad, geworteld in het Rotter-
damse, reden om eind augustus een schrijende 
reportage te plaatsen meto.m. het citaat: Een feest-
e durf ik niet te geven uit angst dat de vloer het 
begeeft. De gemeente Rotterdam schat het aantal 
aangetaste huizen op maximaal 8.000. 

Asf a It vloe re n / n ogm aa Is 
Mits asfaltvloeren dikgenoegzijn om onze opwaartse krachten 
te kunnen weerstaan, zijn wij in staat om ook deze vloeren te 
repareren. 
Maar... er is een adder onder het gras: asfalt laat zich niet zo 
nauwkeurig corrigeren als beton en het moet gezegd: de me-
thode is een stuk arbeidsintensiever. We moeten bijvoorbeeld 
dieper injecteren dan onder betonvloeren en een dichter pa-
troon van injecteerpunten afwerken. 
Daarom heeft het corrigeren van een asfaltvloer aan de 
Amsterdamse Basisweg in totaal vier dagen gekost, terwijl die 
vloer toch slechts 400 m 2 groot is. Ter vergelijking: een beton-
vloerwasin minder dan dehelftvan detijd geklaard. 
De vloerdikte: ± 150 mm, de gemiddelde verzakking30 mm. 

Door verlaging van de grond-

waterstand kunnen houten fun-

deringspalen wegrotten zoals 

op de foto hiernaast 

www.platformfundering.nl 
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U R E T E K 
VGA' GECEBTIFICEEBD 

De 'URETEK Injectie' is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van URETEK® Nederland B.V. 
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding. 

P E R I O D I E K I N F O R M A T I E B U L L E T I N W A A R I N H E T H E R S T E L V A N V E R Z A K T E B E T O N V L O E R E N E N F U N D A M E N T E N C E N T R A A L S T A A T 

C O R R I G E R E N WAT VERZAKT 
V E R S T E R K E N WAT VERZWAKT 

We krijgen vaak de vraag of wij zijn 
betrokken bij de verzakkingen aan 
de Amsterdamse Vijzelgracht. Het 
antwoord is: nee, want het zijn pan-
den op palen en daaraan is voor ons 
weinig eerte behalen. 
Wie er zijde bij spinnen? Andere 
injecteerders die diepwanden 
waterdicht kunnen maken, zoals 
B8<W grondinjectie uit Bilthoven 
(waar we overigens geregeld mee 
samenwerken) en ook het Amster
damse excursiebureau Van Aemstel 
Produkties. Dit bureau verzorgt vrij-
gezellenavonden, excursies langs de 
plekken waar misdaadafrekeningen 
zijn gebeurd, waar BN'ers wonen en 
ook bieden ze inkijkjes bij gewone 
Amsterdammers thuis: Gluren bij de 
buren. 
Wie Amsterdam van een andere 
kant wil leren kennen, kan met dit 
bureau op stap en natuurlijk is de 
allernieuwste Amsterdamse attractie 
inmiddels ook opgenomen: de 
verzakte panden aan de Vijzelgracht. 
Ter lering ende vermaak... 
Foto ANP/Evert Elzinga 

SMARTLAP 
Bouwkundige 
gebreken, deze 
nieuwsbrief getuigt 
er geregeld van, 
leiden niet 
alleen tot materi-
ele schade, maar 
ook tot emotio-
nele schade. Zelfs 
gevolgen voor de 
gezondheid zijn niet uitte 
sluiten.Nico zingt er over. 
www.nicozingt.nl 

Een goed fundament, 66k 
onder machines 
De industriele productie die we in ons land nog hebben, wordt meer en meer gekenmerkt door een 
extreme focus op niet gemakkelijkte imiteren processen. Zoals: uitzonderlijke nauwkeurigheid, of 
zeervergaandeautomatisering. Een combinatievan beide levert ookconcurrentievoordeelop. 
Alleen met zulke strategieen kan de strijd met het verre oosten nog worden gewonnen. 

Wat dat alles met URETEK te maken heeft? Wij 
worden geregeld ingeschakeld om de bodem 
onder machinefunderingen te versterken. 
Zodat die machines nauwkeuriger kunnen pro-
duceren of langerstoringsvrij. 
De foto is gemaakt in een tapijtweverij, waar de 
factor arbeid nog maar een heel kleine compo
nent van de kostprijs is, maar waar het storings-
vrij functioneren van de productiemiddelen 
van het grootste belang is. In het onderhavige 
geval was er nog een nevendoel: de trillingen 

die de machines veroorzaken, waren tot in 
de kantoren merkbaar: minder wenselijk 
(voor mens en gebouw. Een relatief simpele 
tngreep onzerzijds: random de machineba-
fsis injecteren maakte de overlast drastisch 
minder. Onnodig te melden dat het machi-

fnepark op zijn plaats bleef en de productie 
ftijdens onze werkzaamheden ongestoord 
zijn gang kon gaan. 

~Een ander voorbeeld: bij Vlisco in Helmond 
maken ze de kleurrijke stoffen waar met name 
Afrikaanse vrouwen zo gecharmeerd van zijn. 
Het fundament van een grate inpas(druk)ma-

chine was verzakt door een lekkende hemelwa-
terafvoerleiding. Omdat de drukmachines vol-
continue draaien en alleen op zondag stilstaan, 
hadden we weinig keuze in tijdstip van uitvoe-
ring. En toch had de opdrachtgever haast, veel 
haast. Uiteindelijkhebben we hetwerkgeklaard 
op een woensdag in oktober. Het maandelijkse 
onderhoud aan de machine duurt maximaal 3 
uren en dan staat de machine uiteraard stil en 
zoveel tijd kregen wij ook... 
Het is ons gelukt om de twee poeren van 60 
cm dik beton weer op het gewenste niveau te 
krijgen. leesverderop pag 3 



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. 

vervolg van pag 1 

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. 


