ZWEMBAD SPORTOASE HALLEBAD
PROJECT: ZWEMBAD NEDERHEM-HALLE, BELGIE
In Halle, nabij Brussel, vind je het Sportoase Hallebad. Hier is een bijzonder project gerealiseerd
met de producten van Bostik Tegeltechniek. Met zo’n 200.000 bezoekers per jaar wordt het
Sportoase Hallebad intensief bezocht. Dit vraagt om goed vakwerk en samenspel tussen de
verschillende partijen.
In Halle werd jarenlang gesproken over de bouw van een zwembad. Toen de historische dag kwam van het ondertekenen van
de overeenkomst tussen de stad Halle en de nv Sportoase werd een belangrijke stap gezet naar de eigenlijke realisatie van het
project. Na lange onderhandelingen heeft de stad de nv Sportoase uitgekozen om dit langverwachte project te realiseren.
Het Project
In het gebouw op de site van Nederhem is een zwembad, een
fitnessruimte en een cafetaria ondergebracht. Op de begane
grond vinden we het zwembad dat zich richt op verschillende
doelgroepen (clubzwemmers, school-zwemmers, kleuters,
senioren, minder validen, …).
PROJECTPARTNERS

Het zwembad bestaat uit een sportbad, een instructiebad met
verstelbare bodem, een recreatiebad met glijbaan, een
kleuterbad en diverse wellnessfaciliteiten zoals sauna, Turks
stoombad. Het sportbad is een 25 meterbad met acht
zwembanen.
TOEGEPASTE MATERIALEN:

Hoofdaannemer

Van Roey, Engie-Cofely en gemeente

Ardatec 2K Flex> Turbotec 2K+

Ardaflex Flexmortel

Tegelzetter

Van Geffen, Erp

Stucco W-140

Ardacolor Xtrem Easy

Producten
Alvorens met het tegelwerk in het zwembad te beginnen,
werden de muren uitgevlakt in 3 lagen met de flexibele
egalisatiemortel Stucco W-140. Dit product is erg soepel en
daardoor snel en prettig verwerkbaar.
Om de muren goed waterdicht te maken, is Ardatec 2K Flex
gebruikt (dit product is inmiddels uit het assortiment en is
vervangen door de Bostik Turbotec 2K+). Hiermee kan een
goede waterdichte, flexibele, scheuroverbruggende
afdichtingslaag onder de tegels worden gemaakt.

Met de Ardaflex Flexmortel, een flexibele dunbed-, lijmmortel
die na het toevoegen van water gebruiksklaar is, werden de
tegels gelijmd. Deze lijmmortel is gekozen door de
eigenschappen om onder water perfet zijn werk te kunnen
doen en is door zijn hoge standvermogen prettig verwerkbaar.
Voor het voegwerk is de Ardacolor Xtrem Easy gebruikt, een
gekleurde epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog
belastbaar en prima geschikt voor keramische wand- en vloertegels,
glas- en porselein-mozaïek. Voor binnen, buiten én onder water.
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