Project:
Verbouwen magazijn voor
opslag Paint & Non-Paint
artikelen

Opslagruimten Paint & Non-Paint artikelen
Vloerreparatie en aanbrengen van nieuw kunststofvloersysteem

Locatie:
Maarssen (NL)
Project uitvoering:
2014
Opdrachtgever/s:
BASF Coatings Services BV
Applicator/Contractor:
Gacon
Ontwerp/Architect/Specifier:
Henk Jagtenberg BV
Market sector:
Non-residential: industrie
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
MasterTop 560RS
MasterTop 1324, 800 m²

Onze referentie in Maarssen (Nederland): Opslagruimten Paint&Non-Paint artikelen

Achtergrond
Dedpi
uitdaging
Please insert picture, size: 135,4 x 70 mm, min. 300
Verbouwen van de opslagruimte (incl. PGS
kluizen) van de paint & non-paint artikelen,
plaatsen van nieuwe stellingen in de ruimten
waar opslag en orderpicking plaats vindt.

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

Binnen de gestelde bouwtijd het project
uitvoeren met als eis een vlakke vloer die
voor heftruckverkeer goed geschikt is en
tevens een esthetische uitstraling heeft.
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Onze referentie in Maarssen (Nederland): Opslagruimten Paint&Non-Paint artikelen

Onze oplossing
Vloerreparaties werden uitgevoerd met MasterTop 560RS, een
snelbindend en snel belastbaar vloerreparatieproduct. Na een
wachttijd van 24u (volgende dag) werd hierop een dampdicht
kunststofvloersysteem aangebracht.
Het kunststofvloersysteem MasterTop 1324 is een robuuste
polyurethaan gietvloer die een optimale bescherming biedt tegen
vervuiling, slijtage en mechanische belasting. Door instrooien
met kleurvlokken wordt een esthetisch aspect aan het systeem
gegeven.
Voordelen voor de klant
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Zeer korte uitvoeringsperiode
Esthetische, naadloze vloerafwerking
Eenvoudig te reinigen
Vloerafwerking met hoog gebruikscomfort
Bestand tegen vorkhefttruckverkeer
Vloersysteem met een lange levensduur
Bij vochtige omstandigheden voldoende stroefheid waardoor
het veilig werken is

Projectdetails

▪
▪

Vloerreparatie MasterTop 560RS, 10.000 kg
MasterTop 1324: 800 m²

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.
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

