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PROJECTOMSCHRIJVING
Het Openluchtbad NatNatNat is een openluchtzwembad in de wijk 
de Wipstrik in Zwolle. Het bad werd ontworpen door de architect 
J.G. Wiebenga en werd op 9 juni 1933 officieel geopend. Sinds 1994 
is het bad een rijksmonument. Het bad wordt geëxploiteerd door 
de “Vereniging Openluchtbad Zwolle”. Het Openluchtbad dankt het 
bestaansrecht eigenlijk aan de zwemmers en wijkbewoners. Veel van de 
6.000 leden van de vereniging zetten zich in om als vrijwilliger het bad 
te onderhouden en zo’n 70.000 tot 90.000 bezoekers per jaar te laten 
genieten van de faciliteiten. In de hete zomer van 2018 werd zelfs een 
recordaantal van 100.000 bezoekers gehaald. 

PROJECTVOORWAARDEN
Buitenbaden hebben om de ca. 5 jaar onderhoud nodig. Het chloorgehalte 
in buitenbaden is hoger dan in binnenbaden waardoor de coating 
aangetast wordt. Sika’s partner Conflex B.V. werkt al jaren graag met de 
Sika producten SikaCor® EG-5 en Sikafloor®-156/-159. Applicatie is altijd 
in het voor- of najaar en SikaCor® EG-5 kan al vanaf 5°C aangebracht 
worden. 

SIKA OPLOSSING
Op verzoek van de betrokken partijen heeft Sika regelmatig 
hechtproeven uitgevoerd met de geadviseerde producten. Door 
vertrouwen en kwaliteit van de Sika producten is er gekozen voor een 
combinatie van een toplaag met de elastische SikaCor® EG-5 en de 
primer Sikafloor®-156. In totaal ongeveer 3.500 m² in de kleur lichtblauw. 
Door het innovatief meedenken aan een doorwerkvoorziening heeft 
Conflex de hele winter door kunnen werken.

DUURZAAMHEID/MVO
Het openluchtbad Zwolle is een mooi voorbeeld van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Samen met zwemmers en buurtbewoners 
wordt het zwembad geëxploiteerd.

Sika als duurzame partner: “Meer waarde, minder impact” is de vertaling 
van het lange termijn perspectief “More Value, Less Impact” van Sika 
waarbij de focus ligt op ons commitment om maximale meerwaarde 
te creëren voor onze stakeholders terwijl de impact op het milieu en 
samenleving wordt gereduceerd. En daarvoor willen we samen duurzaam 
ontwikkelen. Voor ons betekent duurzaam ontwikkelen zowel geweldige 
kansen als een dagelijkse verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij willen 
referentie zijn voor een duurzame leef- en werkomgeving. Onze uitdaging 
is energiebesparing en het milieu te beschermen door bij te dragen aan 
de bouw van gezonde gebouwen die comfortabel zijn om in te wonen en 
te werken.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, Expertisecentrum Beheer en Gebouwen
Adviesbureau: SGS INTRON B.V.
Applicateur: Conflex B.V.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
69/2016) van toepassing.

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