Professionele ondersteuning Bostik
basis voor hoogwaardige betegeling
PROJECT: NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS ZEIST
In het historische centrum aan Het Rond in Zeist werkt KondorWessels Projecten, in samenwerking
met KondorWessels Vastgoed, aan een duurzame en eigentijdse uitbreiding van het gemeentehuis.
De nieuwbouw vormt een aanvulling op de bouwdelen die dateren uit: 1878, 1908 en 1985. “We hebben nadrukkelijk gekozen voor een duurzame uitvoering”, aldus burgemeester Koos Janssen. In de
nieuwe aanbouw komt een Burgerhal, die de dienstverlening naar de Zeistenaren moet optimaliseren. Naast een uitbreiding van het gemeentehuis worden aan Het Rond 100 woningen gebouwd, plus
een ondergrondse parkeergarage met 200 parkeerplaatsen. De architectuur van de woningen sluit
uitstekend aan bij het historische centrum van Zeist.

Het product
Het tegelwerk van de toiletten en douches, evenals de
vloer van de nieuwe burgerhal werden uitgevoerd door
Tegelbedrijf Den Braber & Morren uit Barneveld. Een belangrijke rol in advies, ondersteuning en inspectie was weggelegd voor Bostik-adviseur Ernst Bannink. De toegepaste
producten zijn Ardagrip Classic, als voorstrijkmiddel voor de
wanden van de toiletgroepen, douches en werkkasten. Deze

werden betegeld met de Mosa Global 150x150 en de Mosa
Global 300x300 voor de vloeren.Den Braber & Morren verzorgde ook het betegelen van de vloer van de nieuwe Burgerhal. Het oppervlakte van deze hal bedraagt 1200m². Voor deze
vloer werden tegels toegepast, die in afmeting variëren van
de Mosa XXL tegel 200x1200; 300x1200 tot zelfs de 400x1200.
Voor een goede waterafdichting van de hoeken tussen wand
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en vloer, evenals de hoeken in de wand, werd Ardal Flexdichtband en Ardatec Flexdicht toegepast. Ook rond de douche
afvoer werd een duurzame afdichting gerealiseerd met
Ardatec Flexdicht. Daar waar leidingen zijn doorgevoerd door
de wand, werden eveneens Ardatape en Ardatec Flexdicht
gebruikt.
Verlijmingen
De wandtegels werden verlijmd met Ardabond Power. Voor de
vloertegels en de grootformaattegels werd Ardaflex HPS
gebruikt. Deze lijm is ook geschikt voor het verlijmen van
keramische tegels, procellanato grès en natuursteen.

De verwerker
De uitvoering van de 500m² wandtegels in toiletten en
douches en het leggen van de 1200m² vloertegels in de ontvangsthal, werden verzorgd door tegelzetbedrijf Den Braber &
Morren uit Barneveld. ”Wij prijzen ons bijzonder gelukkig met de
ondersteuning van Bostik. Hun adviseur Ernst Bannink zette een
professioneel uitgewerkt advies op papier, waarin zowel de toe
te passen materialen, dilatatie-ontwerp (dit in samenspraak met
Schlüter) en advies werden vastgelegd. Het dilatatieplan maakte
het voor de leverancier van de cementdekvloer eenvoudig om
dit in te passen in de vloer. Voor ons zat de moeilijkheidsgraad
vooral in het betegelen van de vloer van de Burgerhal. De vloertegels varieerden in gewicht tussen de 22 en de 28 kg per stuk.”
De ondersteuning van Bostik bestond naast een uitgebreid advies, begeleiding tijdens de uitvoering en het verzorgen van
inspecties. Het geheel werd op professionele manier samengebracht in een duidelijke en transparante map. “Het zijn de hoogwaardige kwaliteit van de Bostik producten en de professionele
ondersteuning van Bostik, die het ons mogelijk maakten te
komen tot een hoogwaardig eindresultaat”, aldus Den Braber.

Hoogwaardige voegen
Om tussen de wandtegels een optimale en duurzame voeg van
3 mm te creëren, werd de Bostik Standaard voeg gebruikt.
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