Project:
Cargill
Locatie:
Herent (BE)

Cargill Herent
Betonbescherming

Project uitvoering:
2012
Opdrachtgever/s:
Cargill
Applicator/Contractor:
TRIS BVBA
Market sector:
Industrie, betonbescherming
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
MasterProtect 330 EL,
20.000 m²
Onze referentie in Herent (België): betonbescherming

Achtergrond
De uitdaging
Please insert picture, size: 135,4 x 70 mm, min. 300 dpi
Cargill is de op twee na grootste commerciële
In dit project werden de betonnen silo’ s
moutproducent ter wereld met een capaciteit
aangetast door carbonatie.
van 1,5 miljoen MT (metrische ton) per jaar.
Cargill heeft 11 mouterijen in 9 landen in
De opdrachtgever wenste een duurzaam en
Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika en
esthetisch beschermingssysteem . Daarom
het hoofdkantoor van de moutactiviteiten is in
werd er voor een scheuroverbruggende,
Minneapolis, VS.
carbonatatieremmende en esthetische
coating voor de bescherming van betonnen
silo’s gekozen.

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

Cargill Herent
Betonbescherming

Onze referentie in Herent (België): betonbescherming

Onze oplossing
Om aan alle eisen van de opdrachtgever te voldoen werd er voor
MasterProtect 330 EL gekozen. Deze coating biedt een
duurzame en esthetische oplossing aan voor de bescherming
van beton. Bovendien heeft deze coating scheuroverbruggende
eigenschappen en verhindert verdere carbonatatie van de
betonnen silo’s.

Projectdetails

▪

Totale oppervlakte behandeld met MasterProtect 330 EL,
20.000 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.

▪
▪

Waterdampdoorlatend
Gladde decoratieve afwerking
Uitstekende bescherming tegen carbonatatie, vorst,
dooizouten en UV.
Watergedragen, milleuvriendelijk
Voldoet aan EN 1504-2

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

