
Onze hoofdactiviteit is letterlijk 

ondergronds van aard, maar dat 

betekent niet dat we ons beper-

ken tot gebouwen. Integendeei: 

het weg-, spoor-, water- en 

luchtverkeer heeft onze warme 

professionele belangstelling. 

Te land. 
We zijn 'kind aan huis' bij 
vliegvelden in binnen- en bui-
tenland, we zijn actief in de 
havens van Rotterdam en 
Hamburg, hebben (auto- en 
andere) wegen in Nederland 
en Duitsland gecorrigeerd en 
voor de N.S. hebben we tal 
van spoorwegovergangen 
hersteld. In opdracht van BP 
hebben we het afschot van 
een tankstation verbeterd en 
ook voor de Haagse Tram heb

ben we werken uitgevoerd. 
Kortom: we zijn in facilitair 
opzicht van groot belang voor 
het verkeer te land, te water 
en in de lucht. 
En omdat onze methode ook 
in het verkeer geen of nauwe-
lijks overlast oplevert, kunnen 
filevorming en vertraging niet 
aan ons worden geweten. 
Integendeei zelfs: zonder 
onze bemoeienis zou het nog 
iets erger zijn in het verkeer.... 

Schuim,schuim 
en nog eens schuim 
Wie heeft het nog nooit meegemaakt dat een onschuldige bus PUR-schuim 
de aanleiding betekende van een grote schade? Wanden ontzet, kozijnen 
weggedrukt, plaatmateriaal verbogen, allemaal omdat de krachten die het 
schuim ontwikkelde niet waren voorzien. 
De krachten die uit een kleine spuitbus kunnen komen, zijn al bepaald niet 
voor de poes. Vooral niet als ze onbeheersbaar blijken. 

De FloorLift-techniek is voor 100% gebaseerd op de nauwkeurige beheersing 
van de expansieve kracht die onze speciale 2-componentenschuimen weten 
te ontwikkelen. Schuimen, meervoud dus, want het geheim van de smid is dat 
we met verschillende grondstoffen werken. Die allemaal gemeenschappelijk 

hebben dat ze expansief zijn en extreem goed doseerbaar. 
Welke grondstoffen we toepassen hangt af van de aard 

van het project en van de bodemge-
steldheid. Ook de techniek van het 
doseren verschilt, maar het basisprin-

cipe is altijd hetzelfde: we maken 
gebruik van de buitengewoon grote 

kracht van onze 2-componentenschui
men om vloerverzakkingen op te heffen of 

fundamenten te stabil iseren. Schuim, 
schuim en nog 'ns schuim want geen 
ander middel is zo effectief. 

(Zie de eerstvolgende nieuwsbrief over ons 
heavyduty schuim.) 

Fundamenten die nun draagkracht verliezen 
omdat de bodem eronder inklinkt, wegge-
spoeld is of verschoven, kunnen hun taak niet 
langer uitvoeren. Met als gevolg: schade aan 
de constructie van het gebouw dat erop is 
gebaseerd. 
FloorLift brengt met diepte-injecties het 
draagvermogen van de ondergrond op peil 
door die te verdichten. 

Reddende 
diepte-injecties 

voorkomen verval 
We mengen de grondsoort met ons schuim en 
verbeteren daarmee de samenhang en de 
structuur. Zonder afgravingen, zonder over-
last. We injecteren tot we resultaat van ons 
werk zien. 
Dat is het geval als onze lasermeetapparatuur 
registreert dat het fundament met belasting en 
al omhoog komt. Een enkele mm opwaartse 
beweging en wij hebben het bewijs dat ons 
werk niet voor niets is geweest omdat het doel 
is bereikt: het fundament rust op een verste-
vigde bodem. Scheuren en andere verzak-
kingsgevolgen kunnen worden gerepare 
want het risico van nieuwe schade is prak-
tisch uitgesloten (onder gelijkblijvende 
omstandigheden). 

Tijdens de v e r 
gaat alles 

Als FloorLift de vloeren van een groot winkelcentrum 

renoveert, een spoorwegovergang herstelt, of de vloer 

van een vrieshuis weer op hoogte brengt: niemand zal 

er last van ondervinden. Het winkelend publiek niet, de 

trein niet en de diepvries evenmin. 

En wat voor vloeren geldt, gaat al helemaal op voor ons 

stabiliseren van gebouwen of fundamenten. 

Geen stof, geen afzettingen, 
geen lawaai , geen afval. 
Winkels kunnen openblijven, 
magazijnen en werkplaatsen 
in gebruik, in kantoren kan 
het werk gewoon doorgaan. 
Verbouwingen worden door 
velen geassocieerd met stof 
en overlast, bouwverkeer en 
steigers. 

Bij FloorLift niets van dat alles: 
een vrachtwagen met comple
te werkplaats aan boord, een 
paar dikke slangen voor de 
aanvoer van onze grondstof
fen, dat is - naast het boren 
van gaten de vloer of wand -
de enige overlast die we in het 
merendeel van de gevallen 
bezorgen. 

Daarnaast nemen onze werk-
zaamheden niet veel tijd in 
beslag. 
Niet zelden vragen de gebrui-
kers van een gebouw waar-
mee we bezig zijn: 'Wanneer 

beginnen jullie met het feite-
lijke werk?' 
Ze denken dat we bezig zijn 
met de voorbereidingen, in 
werkeli jkheid zijn we niet zel
den dan al bijna klaar.... 

De verschillende varia-
ties van het 

FloorLiftschuim 
bestaan allemaal 
uit componenten 
die door overheid 
en andere instan-
ties zijn toegela-
ten voor gebruik 
in natuurgebie-

den en bijvoor-
beeld ook in de 

voedselverwerken-
de industrie. 

Zo hebben we het 
onderkomen van de muskus-

rattenvangers in het natuur- en recreatiegebied 
Spaarnwoude gelift en gestabiliseerd en ook in 
andere kwetsbare buitengebieden zijn we actief 
geweest. 
In de Nederlandse voedselproducerende industrie 
zijn we net zo'n vertrouwde verschijning als bij de 
Duitse overheid (die er - zoals bekend - zeer strenge 
milieunormen op na houdt). 

Alle typen FloorLiftschuim zijn volledig recyclebaar. 
Is het FloorLiftschuim vermengd met grond, dan 
kan zonder bezwaar een schonegrond verklaring 
worden verstrekt. 
Kortom: het milieu wordt door FloorLift ontzien (en 
niet alleen omdat FloorLift voorkomt dat er veel 
drastischer maatregelen moeten worden genomen, 
zoals sloop.) 

Huzarenstuk 
achteraf onderheien 

Bij Scheepswerf Barkmeijer 

Stroobos hebben we met een 

gespecialiseerd heibedrijf de 

verzakte werkvloer op een 

unieke manier gerenoveerd. 

De werfvloer is voorzien van 
stalen H-profielen die de werk
plaats in de lengterichting door-
kruisen. In die profielen worden 
gaten geboord, waarna het hei
bedrijf met behulp van de 
omgekeerde vijzelmethode sta
len buizen (varierend van 6 tot 18 m lang) in de bodem pulst en die aan de pro
fielen vastlast. De vloer wordt vervolgens door FloorLift opgelift tot het niveau 
van de H-profielen wordt bereikt, met een nauwkeurigheid van 1.5 mm per 

strekkende meter! 
De operatie heeft de dagelijkse werk-
zaamheden van de werf niet noe-
menswaardig gehinderd; de gereno-
veerde vloer is buitengewoon vlak en 
egaal: met een minimum aan overlast 
heeft de werf een groot probleem 
effectief en duurzaam opgelost op 
een zeer onconventionele wijze. 
De visie van de opdrachtgever, de 
inventiviteit van heibedrijf Revac en 
de nauwkeurigheid van FloorLift bleek 
een gouden combinatie. 


