De Bostik Pumping Truck :
een flinke besparing van tijd en geld!
PROJECT : UITBREIDING UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS AMBROISE PARÉ
Een grote oppervlakte en weinig tijd om de klus te klaren? Uiteraard
kwam het bedrijf Mathys Peint uit Framerie voor dit project van openbaar
nut te rade bij Bostik: het oude gebouw van meubelmagazijn Top Décor,
moest worden getransformeerd tot een bijgebouw van het Universitair
Ziekenhuis Ambroise Paré in Bergen. Dankzij de pumping truck van Bostik,
heeft de aannemer op 1 dag tijd 40 ton egaline aangebracht. Dat is het
equivalent van 13.000 m2 egaline gestort op minder dan 12 uur tijd!
De opdracht was duidelijk: de volledige oppervlakte voorbehandelen en het aanbrengen van een laag egaline van 4 cm dik
in een tijdsspanne van amper 1 dag. Geen probleem voor Bostik, dat al sinds vele jaren een expertise opbouwde met
vergelijkbare projecten dankzij het werken met de Bostik
Pumping Truck. Om de snelheid van uitvoering te verkorten,
beschikt Bostik, als eerste leverancier van kitten en lijmen
over een pumping truck. Deze exclusieve pumping truck heeft
de mogelijkheid om circa 750m2 vloeroppervlakte per uur te
behandelen. Daarmee is deze pumping truck 3 tot 4 keer
sneller dan het handmatig aanbrengen. Ook zijn er geen
wachttijden en vindt er geen productverlies plaats tijdens het
mengen. De Bostik Pumping Truck is een unieke, economische, milieuvriendelijke en schone manier om een hoge snelheid van uitvoering te realiseren.

We did it!
Na het nivelleren van alle oneffenheden met behulp van de
laser, werd de ondergrond voorbehandeld met het product
Uniprim. Deze Bostik primer op waterbasis is geschikt voor
alle niet of normaal absorberende cementgebonden ondergronden. Na een droogtijd van 2 uur, kon de aannemer beginnen met het egaliseren van de oppervlakte met het egaliseermiddel Niboplan DE; een zelfnivellerende egaline voor grote
laagdiktes tot 40 mm en met een hoge mechanische sterkte.
Samen met de expertise en de assistentie van de collega’s van
Bostik, stond de Pumping Truck al vroeg in de ochtend paraat
om te kunnen starten met de werken van zodra de big bags
met de egaline arriveerden. De egaline, gemengd in de pumping truck heeft een optimale viscositeit bij het aanbrengen.
De perfecte dosering garandeert hoge en continue
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Aannemer

Primer: Uniprim

Mathys Peint, Framerie

Egaline: Niboplan DE

mechanische eigenschappen (hardheid en drukweerstand).
Het aangebrachte product is zo zelfnivellerend dat het gebruik van een rakel zelfs niet nodig bleek. Om het oppervlak
echt te optimaliseren werd er nadien nog eens doorgegaan
met een ontluchtingsrol. Het resultaat: een perfecte vloer,
glad als een spiegel. Na een droogtijd van enkele dagen, kon
de PVC-vloerbekleding dan worden geplaatst. Olivier More
van Mathys Peint was erg tevreden over de snelheid van de
werken dankzij het gebruik van de pumping truck: “Het feit
dat we deze uitdaging tot een goed einde hebben gebracht,
zet de deur open voor nieuw perspectieven voor onze onderneming”, voegde hij er nog aan toe.
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