
Object: Productie-installatie 
 Blattmann Schweiz AG
Ondergrond: Beton 
Periode: Augustus 2013 
Gebruikt: Wecryl 124 Grondverf 
 Wecryl 230 thix 
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Productie-installatie



De productie bij Blattmann Schweiz AG loopt 24 uur 
per dag, 7 dagen per week. Onderbrekingen en stil-
standtijden tijdens het procesverloop moeten nauw-
keurig worden gepland. Met de vervanging van een 
productiemachine was ook een deklaagsanering van de 
dragende ondergrond nodig. Er was een 72 uur beschi-
kbaar voor de volgende werkzaamheden: Demontage 
van de defecte machine, demontage van de defecte 
coating incl. goot en afvoerkanaal, opstellen van de 
nieuwe sokkelelementen en inbetonneren van de nieu-
we schacht, de aanbrenging van de afdichting en coa-
ting, alsmede de montage en inbedrijfname van de 
nieuwe installatie. De afzonderlijke werkzaamheden 
door elektricien, monteur, personeel voor de pneuma-
tiek, metselaar en coater en de daarmee verbonden 

interfaces moesten op elkaar worden afgestemd en 
gecoördineerd. 
Voor de coatingwerkzaamheden werd er maximaal 
gebruik gemaakt van de voordelen van de Wecryl 
Vloeibare kunststoffen en de opdrachtgevers waren 
enthousiast. De grondverf Wecryl 124 maakt een afs-
luiting van de natte ondergrond mogelijk en creëert de 
verbindingslaag voor de daaropvolgende coating.

Dankzij de snelreactieve PMMA-hars is zo‘n 
afdichtings- en deklaagsanering in zo‘n kort tijdsbes-
tek mogelijk. Een perfect op de aanbrengingsomstan-
digheden en gebruikseisen afgestemd materialise-
rings- en uitvoeringsconcept leidde o.a. tot het slagen 
van dit niet alledaagse project.

1. Na de demontage van de defecte 
coating en inbetonneren van het nieuwe 
sokkelelement volgden de coatingwerk-
zaamheden.

2. De vochtige ondergrond en de vers ge-
betonneerde bereiken werden met Wecryl 
124 in de grondverf gezet.
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3. Daarmee ontstond de basis voor het 
veilige leggen van het afdichtingsniveau 
met Wecryl 230 / thix.
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4. De verloopmortel werd voorzien van 
ingestrooide synth. harde materialen 
en werd vervolgens met Wecryl 288 
verzegeld.

  
Systeemopbouw 

• Wecryl 124 
Grondverf op natte en  
vochtige ondergrond  
alsmede „groen beton“

• Wecryl 230 
Afdichtingshars met  
vliesinlegstuk voor alle 
details

• Wecryl 233  
Geflexibiliseerde verloop-
mortel voor de opname van 
de ingestrooide synth. harde 
materialen

• Wecryl 288 
Gepigmenteerde verzegeling, 
geschikt voor de specifieke 
ontstane belastinggeeignet 


