Project:
Basisschool De Klimop
Locatie:
Ham (BE)

Basisschool De Klimop
Nieuwe vloer in kantine

Project uitvoering:
2018
Opdrachtgever/s:
Basisschool De Klimop
Applicator/Contractor:
Excellent Epxoyvloeren
Market sector:
Non-residential: onderwijs
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
MasterTop 1327-20 dB, 200 m²

Onze referentie in Ham (België): Basisschool De Klimop

Achtergrond

De uitdaging

Basisschool De Klimop biedt onderwijs aan
150 kleuters en leerlingen in het lager
onderwijs. Het merendeel van de leerlingen
en kleuters blijft in de school lunchen.

Om zowel de kinderen als het personeel
enigszins rust te bieden tijdens de lunch was
de kantine aan een transformatie toe.

De school dateert van 1962. De oude kantine
is niet uitgerust om het lawaai van uitgelaten
kinderen, van schuivende stoelen, of van het
binnen- en buiten lopen van de kinderen in
enige mate te dimmen. De kantine is voorzien
van heel veel ramen wat een geluidsdemping
niet ten goede komt.
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www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

De oude tegelvloer wil men vervangen door
een geluidsdempende vloer om zo het geluid
van voetverkeer en schuivende stoelen te
beperken. En zocht men nog een oplossing
om de ruimtelijke akoestiek te verbeteren.
Deze renovatie diende aan te sluiten bij de
nieuwe inrichting (meubilair en nieuw
geverfde muren). Klein vuil zoals
broodkruimels mocht niet direct opvallen en
de vloer moest makkelijk te onderhouden zijn.
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Onze oplossing
De polyurethaan gietvloer MasterTop 1327 dempt het
contactgeluid tot -20 dB. Ideaal dus voor de kantine van deze
school. Deze PU gietvloer is hygiënisch, heeft een strakke
uitstraling en is beschikbaar in een ruim kleurenpallet. De school
koos voor een lichtrijze kleur die goed aansluit bij de nieuwe
inrichting en werd ingestrooid zodat klein vuil minder snel opvalt.

Projectdetails

▪

MasterTop 1327 -20 dB, 200 m²

Basotect akoestische panelen van BASF werden aan het plafond
bevestigd (door de vele raampartijen was er te weinig muur
beschikbaar). Er werd gekozen voor witte panelen die perfect
pasten bij de nieuwe inrichting.
Zo kreeg de kantine een warme, rustige en moderne uitstraling.
Voordelen voor de klant

Master Builders Solutions by MBCC Group

▪
▪

Het merk Master Builders Solutions vertegenwoordigt MBCC’s
expertise in op maat gemaakte chemische oplossingen voor
nieuwbouw, onderhoud, reparatie en renovatie van
bouwprojecten.

▪
▪
▪

Gedempt contacgeluid van voetstappen en stoelen
De kantine straalt een strakke moderne en aangename sfeer
uit
Klein vuil valt minder snel op
Eenvoudig te onderhouden
Extra optimalisering van de akoestiek dankzij Basotect
panelen

Master Builders Solutions steunt op de ervaring en de kennis die
al meer dan een eeuw wordt opgedaan in de bouwindustrie.
De kern van Master Builders Solutions is de ervaring en de
kennis van een wereldwijd team van MBCC-bouwexperts die
voor u klaar staat om samen met u een oplossingen te vinden
voor uw specifiek bouwproject.

Meer informatie is beschikbaar op:
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

