
We produceren namelijk volcontinu. 

In overleg met hen hebben we besloten 

om de reparatie tijdens de kerststop 

- als de gehele productie stil l igt- uit te 

voeren. Gelukkig waren ze daartoe bereid." 

Gedoseerd injecteren 
URETEK is 24 december 's middags, direct 

nadat de AGV's waren gestopt, met het 

vloerherstel begonnen. Het verzakte stuk 

vloer was circa 50 m2 groot en bestaat uit 

gewapend beton van 150 mm dik. Voor 

het herstel is URETEK uitgegaan van de 

FloorLift® methode. Hierbij is via kleine 

gaten in de vloer een expanderende 

tweecomponentenhars ge'mjecteerd. De 

opwaartse druk die ontstaat zorgt ervoor dat 

de vloer omhoogkomt. Door heel 

gedoseerd te injecteren en ondertussen 

de opwaartse beweging nauwkeurig te 

monitoren, kan URETEK vloeren uiterst 

precies op het gewensle niveau brengen. 

Nog net zo vlak 
Ten Dam kijkt tevreden terug op het 

vloerherstel. Ook op de herstelwerkzaamheden 

die in 2010 zijn uitgevoerd: "URETEK komt 

goed beslagen ten ijs en de medewerkers 

hebben kennis van zaken. Ik kan iedereen die 

een verzakte vloer heeft, dan ook aanraden om 

URETEK in te schakelen." • 

Vloeistofdichte vloer tankstation hersteld 
Bij tankstation Autoradam in Almere bleek de 

vloeistofdichte betonvloer verzakt. Daardoor 

stroomden gelekte autobrandstoffen niet 

meer goed naar de daarvoor bestemde 

opvangpunten. Aannemersbedri j f de 

Koning, dat de bestrating herstelde, riep de 

hulp in van URETEK om de wegzakkende 

betonvloer te liften en onder het juiste 

afschot te leggen. 

Om lekkage van autobrandstoffen naar de 

ondergrond te voorkomen moeten tankstations 

voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer 

en opvangpunten voor eventueel gelekte 

brandstoffen. Bij tankstation Autoradam 

bestaat de vloeistofdichte vloer uit 250 mm 

dikke staalvezelversterkte betonplaten. 

Door de combinatie van een dynamische 

verkeersbelasting en een minder 

draagkrachtige ondergrond waren deze platen 

gedeeltelijk verzakt. Daardoor stroomde 

gelekte brandstof niet overal meer goed naar 

de opvangpunten. 

Juiste afschot 
Huisaannemer De Koning uit Vijfhuizen werd 

gevraagd dit probleem te verhelpen. Voor het 

liften en weer onder het juiste afschot brengen 

van de betonplaten schakelde De Koning het 

gespecialiseerde bedrijf URETEK in. 

De Koning wist dat het met deze methode 

mogelijk was het precieze afschot te realiseren. 

Na een inspectie ter plaatse is in overleg met 

De Koning besloten om vooral de buitenranden 

te ondervullen en liften met de FloorLift® 

methode, zodat er weer voldoende afschot 

is richting de brandstofopvangpunten. 

Gedoseerd 
Voor het ondervullen en liften zijn gaten in de 

betonplatenplaten geboord. Via deze gaten 

is met injectielansen gedoseerd het snel 

expanderende tweecomponentenhars vlak 

onder de betonplaten ge'mjecteerd. Doorde 

bewegingen van de betonplaten ondertussen 

te volgen met precisie laser-meetapparatuur, 

konden deze tot op de millimeter nauwkeurig op 

de juiste hoogte en afschot worden gebracht. 

Nadat alle betonplaten van de vloeistofdichte 

vloer weer goed lagen, heeft De Koning 

de boorgaten gedicht en de aansluitende 

bestrating hersteld. De herstelwerkzaamheden 

waren in twee dagen afgerond. • 

G E O P O L Y M E R I C 
INNOVATIONS 

De URETEK-nieuwsbrief wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. Nieuwe 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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PowerPiles® stabiliseren hindering woonhuis WONING 

Zoekend naar een opiossing voor de grote scheuren in de gevels van zijn huis in Hoenzadriel, kwam eigenaar Tiekstra drie jaar geleden bij URETEK 

terecht. Toen hij hoorde dat het bedrijf werkte aan een nieuwe techniek die een opiossing leek voor zijn funderingsprobleem, besloot hij te wachten. 

In de zomer van 2012 is de verzakte fundering met deze techniek, de PowerPile® methode, gestabil iseerd. 

"We wonen hier al 28 jaar", vertelt Tiekstra. 

"De scheuren zijn zeven jaar geleden ontstaan 

toen het grondwaterpeil werd verlaagd. Door 

die peilverlaging is de grand gaan inklinken. 

Aangezien ons huis op staal is gefundeerd en 

deels is onderkelderd, zijn er forse spanningen 

in de gevels van het niet onderkelderde deel 

gekomen, met als resultaat grote scheuren." 

Oplossingen 
"In eerste instantie heb ik geprobeerd de 

gemeente Maasdriel, waar Hoenzadriel 

onderdeel van is, aansprakelijk te stellen. 

Toen dat niet lukte, ben ik zelf gaan zoeken 

naar oplossingen om verdere verzakking 

te voorkomen. Zo ben ik bij URETEK 

terechtgekomen. De technisch adviseur 

vertelde me dat hun toenmalige technieken 

niet geschikt waren voor onze situatie, omdat 

ons huis op relatief slappe grond staat. Dat 

was een teleurstelling." 

Nieuwe techniek 
Tiekstra vervolgt: "Gelukkig vertelde hij 

me ook dat ze al een aantal jaar bezig 

waren met het ontwikkelen van een nieuwe 

techniek, die wel een optie zou zijn. Deze 

funderingsherstelmethode zou op relatief 

korte termijn beschikbaar zijn. Aangezien we 

toch al een paar jaar in een huis met scheuren 

woonden, heb ik besloten daarop te wachten. 

Ongeveer een half jaar later belde URETEK 

me dat de techniek beschikbaar was en in de 

zomer van 2012 hebben ze onze fundering 

ermee gestabiliseerd." 

Overlast minimaal 
"Voor het stabiliseren heeft URETEK acht 

PowerPiles® onder de fundering aangebracht, 

zes van buitenaf en twee van binnenuit. 

Voor die laatste moesten er gaten in de 

houten vloer worden gemaakt. Natuurlijk is 

dat vervelend, maar die gaatjes van acht 

centimeter zijn niks in vergelijking m e t d e 

ongemakken en hinder waarmee andere 

herstelmethoden gepaard gaan. Daarbij 

moet ik zeggen dat de overlast verder echt 

minimaal was en dat URETEK heel netjes 

heeft gewerkt." 

Positief 
De herstelwerkzaamheden hebben slechts 

twee dagen in beslag genomen. Over het 

resultaat is Tiekstra positief: "URETEK heeft 

goed werk geleverd. In het begin was er 

nog sprake van een kleine nazetting, maar 

inmiddels is alles al twee jaar stabiel. De 

scheuren heb ik dichtgevoegd en erz i jn 

sindsdien geen nieuwe scheuren ontstaan. 

Met deze definitieve opiossing en de lange 

garantie die op de herstelmethode zit, kunnen 

we weer met een gerust hart in ons prachtige 

huis wonen." • 
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