waardeerd.
eiteloos te

Zowel de kwaliteit van de dekvloer als de
kwaliteit van de plaatsing waren uitstekend.
Een must voor ons, want alleen met een perfect
voorbereidde ondergrond kunnen we een mooi
eindresultaat garanderen aan onze klanten.”
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HET EERSTE SUBTROPISCHE SNORKELEN DUIKCENTRUM IN EUROPA KIEST
VOOR EEN RETANOL DEKVLOER VAN
PCT-CHEMIE
TODI, EEN GIGANTISCH DUIKBASSIN VAN 10 METER DIEP
EN 36 METER DOORSNEE, MET MEER DAN 6.200.000
LITER WATER AAN EEN TEMPERATUUR VAN 23°C IS ÉÉN
VAN DE PARADEPAARDJES VAN PCT-CHEMIE.
Het korte tijdsbestek was een
uitdaging

Sneller droog, hardere en
sterkere dekvloer

Het duikcentrum stond voor een enorme uitdaging.
Binnen een heel kort tijdsbestek diende er een hellende dekvloer (chape) geplaatst te worden. Bovendien
moest deze dekvloer snel overlaagd kunnen worden
met een speciale waterdichtingslaag die on-site verspoten zou worden op de betreffende chape. De snelle
droogtijd en snelle overlegbaarheid waren cruciaal om
het project te doen slagen.

De unieke kenmerken van Retanol bieden hier de oplossing! Voor hoofdaannemer, THV MIJNBOUW (Groep
Van Roey – Democo), was de keuze voor Retanol dan
ook vlug gemaakt. Door de zeer dikke dekvloer, in totaal 21 à 23 cm, zou een ‘normale’ droging meer dan
20 weken duren. Met Retanol kon de droogtijd beperkt
worden tot slechts 19 dagen! Daarnaast behaalde de
chape ook een druksterkte van meer dan 30N/mm². De
hechtsterkte werd door derden gemeten en bleek ruimschoots voldoende voor een kunststofvloer. Conclusie:
Retanol verbetert een dekvloer in alle opzichten.

Willy Withofs (Groep van Roey),
projectleider, THV MIJNBOUW

“AL ONZE VERWACHTINGEN
WERDEN RUIMSCHOOTS
INGELOST”
“Ik had al gehoord over de unieke kenmerken van het
productengamma van PCT-Chemie. Door de noodzaak van een snelle overlaging hebben we contact
met hen opgenomen. Door de geboden garanties
was ons besluit vlug gemaakt. De resultaten hebben al onze verwachtingen ruimschoots ingelost. De
uitvoering vond reeds een week na het eerste overleg plaats en verliep vlekkeloos. Wat de toekomst
brengt, kan je niet voorspellen maar wij zijn ervan
overtuigd dat er nog projecten gaan volgen waarbij
wij beroep zullen doen op het innovatieve productengamma van PCT-Chemie.”

fotografie: PSG Studio

Marcel Keulen, plaatser dekvloer:

“DIT HEB IK
NOG NOOIT GEZIEN”

Leonardo Di Stefano,
plaatser definitieve vloer:

“ALSOF WE IN BETON
AAN HET ZAGEN WAREN”

“Nooit in mijn hele professionele leven heb
ik dit gezien. Ik wist niet dat het mogelijk was
“Al tijdens het bewerken van de dekvloer,
om dergelijke resultaten neer te zetten met
om de hechtlaag aan te brengen, de uiteen dekvloer. De verwerking van de RETANOLzetprofielen te plaatsen… viel ons op hoe
Jef Jacobs, zaakvoerder,
Jacobs &
Janssens
producten is bovendien
eenvoudig,
en ook
hard en stevig de RETANOL-dekvloer was.
de technische assistentie door de technieker
Alsof we in beton aan het zagen waren!
“ZEER MAKKELIJK
VERWERKBAAR”
van PCT-Chemie
heb ik enorm gewaardeerd.
Zowel de kwaliteit van de dekvloer als de
Hij kende zijn vak en wist ons moeiteloos te
kwaliteit
van de plaatsing waren
uitstekend.
“Wij hadden nog nooit eerder met Retanol gewerkt. Daarenboven waren de
plaatsingsomstandigheden
absoluut
overtuigen van RETANOL.”
Een
must
voor
ons,
want
alleen
met
een perfect
niet evident door de steile helling waarin de dekvloer diende geplaatst te worden. Dankzij de zeer makkelijke
voorbereidde
ondergrond
kunnen
we
verwerkbaarheid van Retanol bleek dit een peulschil te zijn voor onze ploeg chappers. Het gaf bovendien geeneen mooi
eindresultaat garanderen
aan onze
klanten.”
enkel probleem om het product automatisch te doseren in onze mobiele menginstallatie
die op de begane
grond
stond. Van daaruit diende het dekvloermengsel toch ongeveer 8 verdiepingen hoog verpompt te worden maar
mede dankzij Retanol werd de krappe timing gehaald zonder noemenswaardige problemen.”
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