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PROJECTOMSCHRIJVING
Holland Dairy PLC is een toonaangevend zuivelverwerkingsbedrijf in 
de buurt van Addis Abeba, Ethiopië. Holland Dairy PLC is een merk dat 
bekend staat om zijn hoogwaardige producten, met name yoghurt en 
melk. Zij betrekken de melk lokaal met kleine boeren als belangrijkste 
toeleveranciers. Met zijn aanwezigheid willen zij bijdragen aan 
voedselzekerheid door de Ethiopische zuivelsector te helpen ontwikkelen, 
een sector die van cruciaal belang is voor de economische ontwikkeling 
van het platteland en de stad. 

Na de oprichting in 2009 heeft Holland Dairy PLC een solide basis gelegd 
maar was het op zoek naar partners die het bedrijf verder konden helpen 
verbeteren en uitbreiden. Holland Dairy PLC heeft bewezen in staat te 
zijn om de levensstandaard van de lokale gemeenschap te verhogen en 
met een nieuwe partner zou dit positieve effect op de voedselveiligheid 
verder kunnen worden vergroot. Veris Investments heeft sinds 2018 
samen met FrieslandCampina in een partnership geïnvesteerd in 
Holland Dairy PLC om het het bedrijf door de volgende fase van groei en 
professionalisering te helpen.

PROJECTVOORWAARDEN
Met de ingebruikname van een nieuwe fabriek, waar met name yoghurt 
geproduceerd zal worden, werd kritisch gekeken naar de werk- en 
productieomstandigheden. Deze moesten niet alleen efficiënter maar 
ook meer aan de Europese eisen en normen voldoen. 

SIKA OPLOSSING
In Nederland heeft Vloertechniek Hoogeveen B.V. reeds vele locaties 
voorzien van een hygiënische en solide vloer en dus werd gevraagd om 
ook de productievloeren (ruim 550 m²) in Ethiopië te voorzien van een 
epoxy vloersysteem. 

Omdat de omgeving en omgevingscondities anders waren dan in 
Nederland werd er eerst een grondige inspectie ter plaatste gedaan. Na 
overleg met de opdrachtgever werd gekozen voor het Sikafloor® MulitDur 
ES-14 systeem wat conform de Nederlandse HACCP standaarden werd 
aangebracht. Aangezien zowel materiaal als gereedschap in Ethiopië 
schaars is, werd alles in een grote zeecontainer verscheept naar de 
locatie. Eenmaal op locatie werd binnen één week de gehele vloer 
inclusief 230 m1 holplint met succes aangebracht.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Holland Dairy PLC 
Applicateur: Vloertechniek Hoogeveen B.V. – Van Goor Bouwchemie B.V.
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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Postbus 420
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744
Fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


