
Meer draagracht door 
F l o o r l_iffc®mefchode 

Verzakte betonvloeren, bewegende 
dilatatievoegen en instabiele 

machinefundamenten; in magazi jnen, 
productiehal len en logistieke 
omgevingen zorgen dit soort 
vloer- en fundatieproblemen voor 

grote over last binnen een bedrijfs-
voer ing. Bij het verhelpen van deze 
problemen wordt er niet alleen 
gevraagd n a a r e e n op loss ing die 
de functionaliteit van de vloer of 
het fundament weer hersteld, maar 
wordt er met name gevraagd naar 
een o p l o s s i n g die zonder al te grote 
ingrepen en overlast de problemen 
weer verhelpt. E e n vloer leeghalen 
of een product ieproces sti l leggen 
zijn voor bedrijven vaak geen opties. 
Ze kunnen s impelweg niet zo lang 
zonder hun vloeroppervlak of 
productiefacil i teiten. 
Dit is dan ook een van de belangrijkste 
redenen van het grote s u c c e s van de 
U R E T E K FloorLif t®methode. 
Al decenn ia lang wordt de herstel -
techniek wereldwijd ingezet bij het 
verhelpen van verzakkingen aan 
betonvloeren en fundamenten. Zeker 
in de industriele en logistieke sector 
is de herstel techniek een veel toege-
paste o p l o s s i n g a ls het aankomt op 
het zo stor ingsvri j mogelijk verhelpen 
van vloer- en fundatieproblemen. 

In deze nieuwsbrief deze keer 
s p e c i a a l aandacht voor deze twee 
zeer d y n a m i s c h e sec toren : 
Bedr i j fstakken waarbij "doordraaien" 
belangrijk is en waarbij st i lstand niet 
tot de opt ies behoort. • 
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Opslag 
en distributee 
Ongelijke en bewegende vioerdelen in opslaghal gestabiliseerd 

Producent van cv-installaties en warmte-

producten Remeha BV uit Apeldoorn kreeg 

eind 2009 problemen met de betonvloer in 

de opslagruimte. De 18 cm dikke betonvloer 

in de bedrijfshal is onderverdeeld in verschil-

lende vioerdelen die gescheiden zijn door 

di latatievoegen. Ter hoogte van een van de 

di latatievoegen was de betonvloer over een 

lengte van ca. 15 meter verzakt. 

Holle ruimte 
Door de verzakking is bij de dilatatievoeg een 

drempelvorming van ruim 10 mm tussen de 

twee vioerdelen ontstaan. Ook bij een 

aansluitend vloerdeel waren er problemen. 

Hier bewogen twee vioerdelen wanneer het 

interne transport de dilatatievoeg passeerde. 

Uit kernboringen en een inspectie onder de 

vloer bleek een holle ruimte van zo'n 5 mm 

aanwezig te zijn. Deze is ontstaan door waar-

schijnlijk de combinatie van een intensieve 

vloerbelasting en een onvoldoende verdichte 

grand tijdens de aanleg van de vloer. 

De relatief zware en intensieve belastingen 

die het bedrijf dagelijks op de vloer uitoefent, 

heeft het onderl iggende grondpakket verder 

samengeperst en zo de vloerproblemen 

veroorzaakt. 

20 m 1 dilatatievoeg 
De vloerproblemen zorgden voor behoorli jke 

overlast binnen de bedrijfsvoering en in mei 

vorig jaar is URETEK gevraagd om de vloer 

te herstel len. In totaal is 20 m 1 aan dilatatie

voegen hersteld met de Floorl_ift®methode. 

Het verzakte vloerdeel is eerst teruggebracht 

naar het oorspronkeli jke niveau. Nadat de 

drempelvorming is verholpen, zijn vervolgens 

de 5 m 1 bewegende dilatatievoegen bij 

het aangrenzende vloerdeel behandeld. 

De vloerproblemen konden in een halve dag 

worden verholpen, waarna Remeha haar 

productie en distributie weer optimaal kon 

voortzetten. Remeha Net ons onlangs weten 

dat de vloer, nu bijna een jaar na de 

uitvoering, er nog steeds stabiel bij ligt en 

dat er geen nieuwe verzakkingen meer zijn 

opgetreden. • 

4 Als eerste is het verzakte deel terug op 
niveau gebracht 

M eta a I i 
Verzakte betonvloeren in productiehal 

Drie jaar geleden is er naast het bedrijfspand 

van Metaal Techniek Moree in Sleeuwijk een 

nieuwe hal geplaatst. Dit ter uitbreiding van het 

snel groeiende metaalbedrijf. De nieuwe vloer 

is onderheid om verzakkingen in de toekomst 

te voorkomen. Dit had echter negatieve 

gevolgen voor de vloer van de oude hal. 

Drainage 
De vloer in de oude hal - gebouwd op 

voormalig moerasgebied - is destijds uit 

kostenoverweging niet onderheid. Deze 

vloer was in 1996 al zo'n 15 cm verzakt 

en URETEK heeft de vloer toen weer naar 

het oorspronkelijke niveau teruggebracht. 

Tijdens de funderingswerkzaamheden bij 

de aanleg van de nieuwe hal vorig jaar is er 

ontgraven en gedraineerd, waarbij veel vocht 

is onttrokken aan de omgeving. De bodem 

is daardoor weer verder ingeklonken en de 

vloer in de oude hal is een centimeter of acht 

meegezakt. Dit gaf met name problemen 

bij de snijtafels en kantbanken. Ook andere 

werkzaamheden binnen het bedrijf werden 

door de vloerverzakking belemmerd. Zo 

moesten er op een gegeven moment rijplaten 

aan te pas komen om de niveau-verschillen 

tussen de vioerdelen op te vangen. 

Rijplaten werden geplaatst om de 
niveauverschillen in de vloer op te vangen 

Herstelopties 
De vloer in de oude hal is verdeeld in drie 

vakken van ruwweg 25 x 15 meter en hebben 

in totaal een oppervlakte van ca. 1.200 m2. 

Het onderheien en opnieuw aanleggen 

van de vloer was geen optie. Ook is er de 

tweede keer niet gekozen om de vloer te 

laten uitvlakken of te behandelen met beton. 

In beide gevallen moet de vloer leeg en dan 

ligt de productie dagenlang stil. Met URETEK 

kon er gewoon doorgewerkt worden. Na 

twee dagen lag het eerste vloerdeel (ca. 375 

m2) weer netjes terug op niveau en geheel 

volgens planning kon na zes dagen de gehele 

vloercapaciteit van het metaalbedrijf weer 

volledig worden benut. • Per dag is ca. 200 m2 vloer omhoog gebracht 

ieie machines 
efundamenten 

De bodem onder industriele vloeren 
wordt vaak blootgesteld aan zware 

belast ingen. Niet alleen door intensief 
intern verkeer, magazijninrichtingen of 
grote voorraden, maar zeker ook door 
de zware belasting van fundamenten van 
machines . Zo ook bij een van de 

persinstal lat ies bij Schmiedetechniek 
Plettenberg. De belasting van de 
persinstallatie bij deze fabrikant van 
onderdelen voor de auto-industrie, was 
op een zeker moment teveel voor de 
bodem onder het machinefundament. 

Dynamische belastingen 
De persinstallatie was ca. 20 mm verzakt 

en ondervond problemen tijdens het 

productieproces bij de uitlijning. Onderzoek 

wees uit dat de zettingen van het 

betonfundament zijn ontstaan door de 

dynamische belastingen van de persmachine. 

Met de FloorLift®methode was het mogelijk 

zowel de zettingen van het fundament op te 

heffen als de dynamische belastingen van de 

persmachine te verkleinen. Het injectiehars 

heeft een dempende werking en kan daardoor 

de trillingen van de persinstallatie reduceren. 

Met injecties vanaf een diepte van 

ca. 1,20 meter onder het fundament is 

eerst de ondergrond tot aan de onderzijde 

van het machinefundament verdicht. Door 

verder doelgericht te injecteren direct onder 

het fundament is vervolgens begonnen met 

het omhoog brengen van de persinstallatie. 

Na verschillende injectieronden lag de 

persinstallatie weer waterpas en de machine 

kon die zelfde dag weer in gebruik worden 

genomen. Ook de trillingen waren na de 

behandeling in behoorlijke mate afgenomen. 

Het URETEK expansiehars heeft bij dit project 

twee vliegen in een klap weten te slaan. • 


