Parketvloer in één van de meest duurzame
administratieve gebouwen van België
Project: NAC gebouw Houthalen/helchteren
Met een K-peil van 14 en een energiepeil van E-40 is het NAC (Nieuwe Administratief
Centrum) van Houthalen/Helchteren één van de meest duurzame administratieve
gebouwen in België. Het gebouw brengt de verschillende gemeentelijke
administratieve diensten, OCMW, bibliotheek en politie samen op één locatie. Het
NAC-gebouw is een landmark in een voormalig mijngebied. Het uitermate fraaie en
gewaagde ontwerp van de architect Juul Vanleysen van Holistic Architecture uit
Hasselt, uitgevoerd door THV Mandala, combineert een zeer hoge energie-efficiëntie
met een maximale functionaliteit en duurzaamheid. Zo zorgt het groene sedumdak
voor een natuurlijke opname in de omgeving van het voormalige mijngebied.
In het nieuwe NAC-gebouw werden de vloeren van de
raadzaal, de grote refter, de refter van de politie, de trouwzaal
en de vloer van het restaurant voorzien van parket. Parketteur
Zebrato uit Houthalen paste een parketvloer ‘mozaïek
evenwijdig’ toe. Het parket is aangebracht op een 40 mm
dikke vezelplaat, een verhoogde vloer waaronder alle
bekabeling is weggewerkt. De totale vloeroppervlakte
bedraagt 950 m² en is verlijmd met het product Parfix PU 57
van Bostik Vloertechniek.

De Parketteur
“Met een gerust gevoel garanties afgeven’’
“Zeker in een openbaar gebouw, waar zeer hoge eisen worden
gesteld aan de kwaliteit van de vloer, ook op de lange termijn,
werken wij graag samen met een professioneel bedrijf zoals
Bostik. De kwaliteit van hun producten, maar ook hun adviezen
in het voortraject en tijdens de uitvoering, geven ons de
zekerheid dat wij met een gerust hart garanties kunnen
afgeven. Samen hebben we vooraf een testvloer gemaakt, om
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ook naar de opdrachtgever toe, een gevoel van kwaliteit te
overleggen”, aldus Stijn van parketteur Zebrato uit Houthalen.
‘Bostik is in kwaliteit van productenscala en begeleiding de
juiste partner in zo’n project”.
De leverancier BOSTIK
“Duurzaamheid van de vloer staat of valt bij de kwaliteit van
de hechting”. “Lijm is geen visueel product en krijgt vaak niet
die aandacht die het verdient. Voor de duurzaamheid van de
vloer is de juiste lijm echter van ‘levensbelang”, zegt Bostik
accountmanager Stavros Kontogiannis. “De kwaliteit van de
vloer, zeker op de lange termijn, staat of valt met de kwaliteit
van de hechting. Vandaar dat wij zeer zorgvuldig te werk gaan.
Bij een dergelijk project maken wij een proefverlijming en
bieden de parketteur een optimale ondersteuning in advies
en begeleiding tijdens de uitvoering. Daarin maakt Bostik
nadrukkelijk het onderscheid”.
Hoge kleefkracht en goede smeerbaarheid
Parfix PU 57 is een tweecomponent polyurethaanlijm met een
zeer hoge hechting. Het oplosmiddelvrije product heeft een
lange verwerkingstijd en een sterke eindkleefkracht. Parfix
PU 57 is toepasbaar bij het verlijmen van bijna alle houtsoorten
en eveneens inzetbaar op anhydrietdekvloeren.
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