
Verzakte aanbouw 
weer ondersteund 
Midden in de bosrijke omgeving van Knegsel staat 
sinds 2008 de prachtige villa van een van onze particuliere 
opdrachtgevers. Deze villa is bijna in zijn geheel onderkelderd en 
hier ligt ook de oorzaak van de verzakking van de aanbouw, die 
direct na de bouw van de woning daaraan is gerealiseerd. Bij de 

aanleg van de bouwput voor de bouw van de kelder is destijds, 
zoals gebruikelijk, ruimer grond uitgegraven. Naderhand is deze 
ruimte random de kelder weer aangevuld. Echter, dit is onvoldoende 
verdicht waardoor de hierop gefundeerde aanbouw verzakte. Door 
de verzakkingen ontstonden er ter plaatse van de aansluiting met de 
woning zowel binnen als buiten scheuren in de gevel. Om weer zor-

geloos te kunnen genieten van de 
woning is URETEK ingeschakeld 
om langs de buitenzijde van de 
aanbouw de fundatieondergrond 
met injecties te versterken. In een 
halve werkdag hebben wij met onze 

| Deeplnjection® methode de fun-
dering van ca. 10 m1 ondersteund 
en een aantal millimeters omhoog 
gebracht. Maar voordat wij aan de 
slag konden voor deze particuliere 
opdrachtgever heeft onze mobiele 
productie-eenheid (lees: vracht-

wagen) even 'off-road' kunnen gaan. Voor het behoud van de net 
aangelegde oprit heeft ons uitvoerende team een bospad genomen 
om bij de woning te komen. Zo ziet u maar weer, dat wij niet alleen 
herstellen, maar ook ons best doen om te behouden. • 
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ugbliki=3 mm tolerantie 
"3 mm per 3 strekkende meter". Dit is wat wij aan marge kregen voor het omhoog brengen van de verzakte sporthalvloer in Den Haag in 2006. 
Een precisieproject waarover u alles heeft kunnen lezen in nieuwsbrief nr. 28 (2006). De uitvoering verliep voorspoedig en de vloer is zoals 
beloofd binnen de gestelde marge weer op niveau gebracht. Maar hoe staat het er nu voor met deze vloer? 

In 2006 is de Haagse Sporthal Overbosch gerenoveerd en kreeg 
toen ook een nieuwe dekvloer. De betonnen ondervloer bleek echter 
verzakt te zijn. Het opnieuw leggen van 3.000 m2 vloer zou weken 
in beslag nemen en betekenen dat de zaal zolang buiten gebruik 
moest worden gesteld. Onder voorbehoud dat de verzakte betonnen 
ondervloer na onze FloorLift® methode behandeling er weer 
superegaal bij zou liggen, kreeg URETEK de opdracht. Uiteindelijk 
hebben wij in 5 dagen alle oneffenheden uit de vloer gehaald. 

Terugblik 
5 jaar na dato hebben wij de gebouwbeheerder van de sporthal 

gevraagd hoe de vloer er vandaag de dag bij ligt. Dit blijkt erg 
positief te zijn. Sinds de behandeling hebben er zich geen nieuwe 
problemen voorgedaan en de vloer ligt er nu nog steeds even vlak bij. 
De sporthalbeheerder is blij dat er destijds voor gekozen is om 
de sporthalvloer omhoog te brengen met de URETEK FloorLift® 
methode. 

Dat onze ingrepen niet alleen zeer precies, maar ook erg duurzaam 
zijn, blijkt uit dit praktijkvoorbeeld. In de volgende nieuwsbrief 
besteden we wederom weer aandacht aan een eerder uitgevoerd 
project. • 

De URETEK-n ieuwsbr ie f wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. 
Nieuwste technologieen en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht. 
Wilt u reageren? Mail of schrijf aan de redactie op het adres aan de voorzijde. 
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Automatische piloot 
Vloerproblemen hinderen intern transport 
Dijkstra Plastics in Haaksbergen is een bekende naam binnen de verpakkingsindustrie. Sinds haar oprichting in 1977 is het bedrijf uitgegroeid tot 
een grote speler op het gebied van de productie van kunststof emmers. Het 20.000 m2 tellende bedrijventerrein is voorzien van moderne productie-
opslag- en distributiefaciliteiten. Zo ook het magazijn van het bedrijf. Dit wordt gerund door drie automatisch gestuurde heftrucks (AGV's) die 24/7 
af en aan rijden om het magazijn met de gereedstaande producten te bevoorraden. 

Foutmelding 
Medio 2010 kwamen er problemen aan 
het licht bij de betonvloer van Dijkstra 
Plastics nadat een nieuw automatisch 
transportsysteem in gebruik genomen 
werd. Ter hoogte van de pallet afzetplaatsen 
was de magazijnvloer enigszins verzakt en 
dat gaf problemen voor de nieuwe AGV's. 
De in de vloer aanwezige oneffenheden 
vielen buiten de toegestane marge van 
het systeem, waardoor de automatische 
rem van de robotheftruck in werking trad. 
Dat de betonvloer juist op deze plaats 
problemen ondervond, kwam doordat in 
het verleden exact onder dit gedeelte een 
sloot gelopen heeft. De sloot is destijds 
gedempt, maar de draagkracht van de 
ondergrond bleek onvoldoende om de 
bedrijfsvloer te dragen. 

Bruggetje 
Plaatselijk waren er hoogteverschillen van 
ongeveer 10 mm ontstaan. De uitdaging bij het 
herstellen van de vloer was dat de robots tijdens 
de uitvoering niet belemmerd mochten worden 
in hun werkzaamheden. Een eenvoudige klus 
voor URETEK zou je denken, maar het obstakel 
was dat de AGV's niet zelfstandig om de 
injectieslangen heen konden rijden. 
Op inventieve wijze hebben we de slangen 
de lucht in gebracht. De AGV's reden zonder 
te protesteren onder ons bruggetje door. Zo 
konden we probleemloos - en slechts in een 
halve dag - circa 75 m2 aan vloeroppervlak en 
40 m1 aan dilatatievoegen herstellen. • 
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