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PROJECTOMSCHRIJVING
Ten zuiden van Serlippenspolder ligt, ingesloten door de Ringweg
langs Zuidpolder en Oudelandse Hoeve, de wijk Katspolder. Deze wijk
werd gebouwd in de jaren `70. Kenmerkend is de aanwezigheid van
de jachthaven in het centrale gedeelte van de wijk. Naast behoorlijk
wat hoogbouw is er ruimte voor eengezinswoningen en enkele sociale
voorzieningen zoals een sportschool.
PROJECTVOORWAARDEN
Een aantal jaar geleden is begonnen met de renovatie van een aantal
flats in deze wijk. De buitenkant wordt grondig aangepakt waarbij de
balkons en galerijen van een achttal identieke flats werden gerenoveerd.
Daarnaast werden ook de consoles hersteld en geconserveerd en de
dilatatievoegen vervangen. Na meerdere inspecties werd een bestek
gemaakt met het Sika advies als uitgangspunt.

SIKA OPLOSSING
Gezien de jarenlange ervaring binnen Tebecon B.V. met de producten
van Sika werd ervoor gekozen om het gehele werk conform advies uit te
voeren. Uitgangspunt voor de opdrachtgever was om de flats, ondanks
het onderlinge verschil in de status, volwaardig te renoveren. Hiermee is
de duurzaamheid van de flats de komende jaren weer gegarandeerd.
Voor de renovatie van de balkons en galerijen werd gekozen voor het
Sika® Balcony Fast Cure I systeem. Na het verwijderen van de oude
toplaag en het egaliseren van de ondergrond werd de Sika® Conrete
primer aangebracht. Deze werd vervolgens behandeld met twee lagen
Sikafloor®-415 + Sika® PU Accelerator en ingestrooid met kwartszand
en zwart-wit flakes. De conservering en het herstel van de betonnen
consoles werd gedaan met verschillende producten uit de Sika®
MonoTop® serie.
Door een goede planning en organisatie, waaronder communicatie met de
opdrachtgever en bewoners, van Tebecon, is een vlotte doorstroom van
de werkzaamheden gerealiseerd en kon het gehele werk in slechts zeven
maanden uitgevoerd worden.
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V.
Adviesbureaus: BVKwadraat
Applicateur: Tebecon B.V.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.
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