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RETANOL SUCCESVOL
VAN START IN BELGIË

RETANOL-DEKVLOEREN,
EEN INNOVATIE VAN HET DUITSE PCT-CHEMIE,
BIEDEN ONGEKENDE VOORDELEN.
fotografie: PSG Studio

De recente lancering op de
Belgische markt was dan ook
een schot in de roos: technisch,
praktisch én esthetisch!
Voor de afwerking van de designwoning van
architect Raf Segers (Maaseik) hadden we nood
aan een razendsnelle oplossing. De dekvloer
(chape) op de vloerverwarming moest binnen
de drie dagen voldoende sterk zijn om overlaagd
te kunnen worden met een zelf-egaliserend
mineraal vloersysteem. De eisen waren niet min:
een hechttreksterkte van minimum 1,5 N/mm²
en een druksterkte van minimum 30 N/mm². En
dat na amper twee tot drie dagen …

Snel resultaat
Geen probleem voor RETANOL! Chapebedrijf
Keulen A. uit Lanaken plaatste in deze woning
zijn eerste RETANOL Xtreme-dekvloer, onder
deskundige begeleiding van de technici van PCTChemie. Het resultaat is gewoonweg verbluffend:
na 48 uur bedroeg de druksterkte al 40 N/mm²,
de hechtsterkte 1,7 N/mm². Kortom: na twee
dagen kon de dekvloer verder overlaagd worden.

Gesloten oppervlak
Ook op esthetisch vlak was deze eerste
kennismaking met RETANOL een voltreffer. Het
mooie gesloten oppervlak van de RETANOL
Xtreme-dekvloer deed eerder denken aan beton
dan aan chape. Geen enkele scheur te zien,
zelfs geen haarscheurtje!

Raf Segers, architect:

“HIER TWIJFEL IK GEEN
MOMENT OVER”
“Als architect en bouwheer stelde ik het op
prijs dat de timing perfect gehaald werd. Eerst
was ik wel wat wantrouwig, want ik kon moeilijk
geloven dat je een simpele dekvloer al zo snel
verder zou kunnen overlagen. Maar de on-site
proeven door de mensen van PCT-Chemie
hebben me veel bijgebracht. Achteraf heb
ik ook een ‘dekvloeren paspoort’ ontvangen.
Deze bundel bevat de volledige technische
documentatie van de dekvloer. Ik twijfel er
geen moment over om deze technologie in
nieuwe dossiers voor te schrijven.”
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Marcel Keulen, plaatser dekvloer:

“DIT HEB IK
NOG NOOIT GEZIEN”
“Nooit in mijn hele professionele leven heb
ik dit gezien. Ik wist niet dat het mogelijk was
om dergelijke resultaten neer te zetten met
een dekvloer. De verwerking van de RETANOLproducten is bovendien eenvoudig, en ook
de technische assistentie door de technieker
van PCT-Chemie heb ik enorm gewaardeerd.
Hij kende zijn vak en wist ons moeiteloos te
overtuigen van RETANOL.”

Leonardo Di Stefano,
plaatser definitieve vloer:

“ALSOF WE IN BETON
AAN HET ZAGEN WAREN”
“Al tijdens het bewerken van de dekvloer,
om de hechtlaag aan te brengen, de uitzetprofielen te plaatsen… viel ons op hoe
hard en stevig de RETANOL-dekvloer was.
Alsof we in beton aan het zagen waren!
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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