SIKA AT WORK
FERRARI MANCHESTER - UK

SIKAFLOOR® CREËERT SLIJTVASTE, GLANZENDE OPPERVLAKKEN
MET DE PERFECTE UITSTRALING VOOR EEN MERK ALS FERRARI

SIKA EN FERRARI
De werkplaats voor het repareren en onderhouden van de duurste auto's
ter wereld is voorzien van een slijtvaste Sika® vloerafwerking die deze
'supercars' optimaal beschermt. Deze Ferrari garage in de buurt van
Manchester - UK zit vol geavanceerde technische voorzieningen.
Voor de renovatie van de werkplaatsvloer van 700 m2 is gekozen voor een
naadloos en slijtvast antislipsysteem met een uitstraling die past bij dit
luxe automerk. Sikafloor® MultiDur ES-24 zorgt voor goede chemische
en mechanische bestendigheid en is daarmee de ideale keuze. Het
systeem bestaat uit Sikafloor®-161 primer, Sikafloor®-263 SL slijtlaag en
Sikafloor®-264 toplaag.
Als voorbereiding voor het aanbrengen van de Sika® vloer heeft
IRL Group Ltd het bestaande oppervlak geschuurd en gestraald. Op
intensief belaste plekken is eerst Sikafloor® Level-30 aangebracht om
extra vloerdikte te creëren met behulp van deze kunststofverbeterde,
verpompbare,
zelfnivellerende,
sneldrogende
egalisatiemortel.
Vervolgens is Sikafloor®-161 op de hele vloer aangebracht. Na uitharding
volgde een 2 mm laag Sikafloor®-263 SL. Dit systeem biedt uitstekende
chemische en mechanische bestendigheid voor zwaarbelaste beton- en
cementdekvloeren in ruimtes voor opslag en logistiek, werkplaatsen,
garages en laadperrons.

De hoogglanzende, lichtgrijze afwerking van de vloer is gecreëerd met
Sikafloor®-264, een 2-componenten epoxy rolcoating en seallaag met
een hoge slipweerstand. Goed om tijdens onderhoud de achterwiel
aangedreven Ferrari's de brug op en af te rijden.
De werkplaats biedt ruimte aan maximaal vijf voertuigen tegelijk, daarom
de behoefte aan een naadloze vloerafwerking die banden maximale grip
geeft.
MARK OLLERENSHAW, MANAGING DIRECTOR VAN DE IRL GROUP LTD:
“Voor deze vloerrenovatie op een plaats waar auto's met grote wielmaten
rijden, moest het door ons geleverde oppervlak bewezen, duurzame
kwaliteiten hebben. Sikafloor® was hiervoor ideaal. De hoogglansafwerking in
combinatie met slijtvastheid en hoge antislipweerstand leverde het perfecte
vloersysteem voor dit project waarin prestigieuze auto's en een overvloed aan
technische voorzieningen centraal stonden.”
De garage moest sluiten tijdens de renovatie. Dat betekende voor
de aannemers een strikte termijn van zeven dagen om het project te
voltooien en te zorgen dat het bedrijf op de afgesproken datum zijn deuren
opnieuw kon openen. Dankzij de eenvoudige wijze van aanbrengen en de
betrouwbare prestaties van Sika® is de planning gehaald, en kreeg deze
werkplaats de veilige, slimme en duurzame vloer die past bij een merk als
Ferrari!
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