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Onze J methoden
URETEK heeft 3 verschillende methoden om
bouwkundige verzakkingen te corrigeren.

De FloorLift®-methode
bestaat uit het injecteren van de
ondergrond van de vloer met expansief
kunsthars. Vloeren, ook zwaar belaste,
worden doorde krachtige werkingvan
de twee componentenhars naar hun
oorspronkelijke niveau gedrukt.
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Deze aannemer was bezig met de verbouwing van een woning in
St. Willebrord en stuitte op verzakking van een aanbouw aan de
woning. Gordeijns zocht een snelle en toch duurzame oplossing
voor dit probleem. Hij ging eerst te rade bij bedrijven die de
vloer wilden opbreken of de tuin overhoop halen. Dat wilde hij
de bewoners van de woning graag besparen en daarom kwam
URETEK in beeld. Hij is daar nog steeds content over: 'Hun snelle
en overlastvrije werkwijze sloot helemaal aan bij mijn wensen.' En
die van de bewoners natuurlijk.
De technisch adviseur van URETEK constateerde een verzakking
van 2.5 cm, verbond daaraan een advies en een kostenindicatie die
Gordeijns meteen overtuigden.

'Dankzij URETEK kan ik de klant nu
een totaalpakket bieden bij
verbouwingen'

wordt toegepast voor het herstel van
verzakte funderingen. Injecties van
expansief hars op verschillende
niveaus in de ondergrond zorgen er
niet alleen voor dat de bodem plaatselijk wordt verdicht, maartevens
wordt de verzakte constructie letterlijk
verheven, omhoog gedrukt.

na 4 jaar in 1 dag opgelost

Alles wat je voor het eerst doet, laat een blijvende indruk achter.
De eerste schooldag, eerste kus of eerste rijles, het zijn stuk voor
stuk momenten om vooraltijd te onthouden. Dat geldt ook voor
aannemers die Uretek voor het eerst in schakelen, zoals de heer
Connie Gordeijns van Gordeijnsbouw uit Etten-Leur.

Gordeijnsbouw:

De Deeplnjection®-methode

Slepende kwestie

De eerste keer
Hij vertelt: 'De mogelijkheden en kosten waren vanaf het eerste
moment heel helder. Ze denken vanaf het begin met je mee. Ik ben
zonder twijfel de samenwerking aangegaan. De startdatum die we
in eerste instantie bepaalden kon zelfs nog vervroegd worden, wat
mij perfect uitkwam voor mijn eigen planning voor de rest van de
verbouwing.'

Vier jaar geleden kreeg een inwoner van Veenendaal te maken met een ernstige
verzakking van zijn woning. Oorzaak: een verlaagde grondwaterstand door
de aanlegvan een nieuw rioleringstelsel. De ongelijke verzakking tot 35 mm
zorgde voor tal van problemen, zoals scheuren in muren en klemmende ramen
en deuren.

Wat deze aannemer betreft zal het niet bij een eerste keer blijven:
'Dankzij URETEK kan ik de klant nu een totaalpakket bieden bij
verbouwingen.'

Zoals wel vaker gebeurt, bleek niemand bereid de aansprakelijkheid voor de
schade op zich te nemen. Voor de eigenaar bleef weinig anders over dan via een
rechtszaakzijn gelijkte halen.

Methode: helemaal geweldig
In St. Willebrord heeft URETEK de FloorLiftO-methode toegepast.
De aanbouw bleek op een funderingsplaat te staan. We hebben
van buitenaf horizontale gaten in de buitenmuren en daarna
injectielansen tot onder de funderingsplaat ingebracht. Onze
expansieve kunstharsen ontwikkelden in de grond voldoende
kracht om de verzakking van 2.5 cm volledig teniet te doen.
Daarna kon de aannemer meteen weerverder met zijn werk:
'Ik vond het helemaal geweldig. De FloorLift®-methode is een
prachtig systeem en URETEK werkt zeer netjes en nauwkeurig.
Het is voor mij een zeer leerzame ervaring geweest. Ik durf nu
grotere projecten aan te nemen die ik voorheen aan mij voorbij
moest laten gaan.'
Zo horen we het graag
Met URETEK staan aannemers sterk als er verbouwd,
gerenoveerd of hersteld moet worden.
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De gemeente verloor bij de rechter en schakelde vervolgens URETEK in om de
aangerichte schade te herstellen. Het kostte ons niet meer dan een enkele dag
om met onze FloorLift® -methode de vloer weer op peil te brengen en met de
Deeplnjection®-methode de fundering te liften.
Daarmee waren de gevolgen van de verzakking verholpen en resteert heden
enkel nog het "cosmetisch" herstel. Hierover voeren de betrokken partijen nog
overleg.
We hopen van harte dat andere veroorzakers van verzakkingen hun slachtoffers
niet zo lang laten wachten. Ons herstel is veel voordeliger dan het voeren
en verliezen van rechtszaken en omdat we uiteindelijktoch de voordeligste
oplossing voor verzakkingproblemen in huis hebben, is het verstandigerom ons
meteen in te schakelen. We leveren geen overlast op, gaan zuinig om met het
belastinggeld en we hebben niet meer dan 1 of 2 dagen nodig om de schade te
herstellen. Het te behandelen object hoeft bovendien niet ontruimd te worden.
Schakel ons daarom in, dat is beter voor alle betrokken partijen.
Een groot ochtendblad besteedde in zijn kolommen aandacht aan deze
Veenendaalse kwestie. Blijkbaar was het nieuws voor hen, maar niet voor ons.
Wij weten dit al jaren!

Lees meer over de mogelijkheden van o ze injectietechnieken op www.uretek.nl

PowerPiles®
er wordt een geotextiele hoes in de
ondergrond geplaatst en vervolgens
gevuld met expansief schuim. Zo
ontstaat een harskolom die (verdere)
verzakking van de fundering tegengaat.

Handboek Funderingsherstel
Dit handboek funderingsherstel sluit direct aan
op de richtlijnen voor onderzoek en beoordeling
van houten paalfunderingen en van funderingen
op staal. In de komende decennia zal in Nederland bij vele panden de fundering moeten worden
hersteld. Bij veel houten paalfunderingen is sprake
van matige tot ernstige aantasting als gevolg van
droogstand en/of bacteriele aantasting en/of onvoldoende draagkracht als gevolg van overmatige
negatieve kleef.
Handboek
Funderingsherstel
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