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Bebat, recyclage van batterijen
Vloerrenovatie

Project uitvoering:
2014
Opdrachtgever/s:
Bebat
Applicator/Contractor:
Group Suerickx
Market sector:
Industrie overige: recyclage
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
Ucrete MF, 900 m²

Onze referentie in Tienen (België): Bebat

Achtergrond

De uitdaging

Bebat is een vzw, opgericht in 1995 in het
kader van een Belgische wet betreffende
milieutaksen.
Bebat zorgt ervoor dat alle batterijen
ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd
worden. Op basis van factoren wordt bepaald
over welke chemische samenstelling het gaat
en worden ze verdeeld in verschillende
stromen. Elke stroom wordt op een specifieke
wijze gerecycleerd.

De huidige vloer, een epoxy afwerking
vertoonde slijtage en afschilfering. De klant
wou een gladde vloerafwerking, bestand
tegen agressieve chemicaliën, zware
belasting en makkelijk in onderhoud.

Contact:
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl
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Onze oplossing

Projectdetails

Om aan de wensen van de klant te voldoen, zoals gladde
vloerafwerking, bestand tegen agressieve chemicaliën, bestand
tegen zware mechanische belasting en makkelijk te
onderhouden werd voor Ucrete MF gekozen.

▪

Ucrete MF, 900 m²

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.

De gewenste gladde vloerafwerking
Vloerafwering bestand tegen agressieve chemicaliën
Vloerafwerking bestand tegen zware mechanische belasting
Onderhoudsvriendelijke vloerafwerking

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

