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ProjectomSchrijving 
Woningcorporatie Woonstede uit ede is een corporatie met ruim 
9000 woningen in de gemeenten ede, scherpenzeel, Wageningen en 
Woudenberg. een flink deel van deze woningen bevindt zich in hoogbouw 
flatgebouwen waarvan er een aantal staan in de edense wijk veldhuizen. 

voor drie grote flats, 10 tot 12 etages hoog en een gevellengte van 
nabij 100 meter werd voor de jaren 2014-2015 groot onderhoudsadvies 
aangevraagd. daarbij moesten alle balkon- en galerijvloeren worden 
voorzien van een nieuwe, duurzame vloerafwerking. 

Projectvoorwaarden
in nauwe samenwerking met applicateur concreet Betonherstel B.v. uit 
apeldoorn heeft sika een advies uitgebracht voor deze werkzaamheden. 
uitgangspunt was om de overlast voor bewoners en de totale 
doorlooptijd van het project te minimaliseren. daarnaast was met het 
oog op de lange termijn exploitatie van deze complexen, ook een zeer 
duurzaam galerijsysteem gewenst. daarom is geadviseerd om gebruik 
te maken van het sika® Balcony fast cure ii systeem. een volledig 
ingestrooid en sneldrogend galerij- en balkonsyteem.

Sika oPloSSing
de bestaande vloeren zijn kaal gemaakt en vervolgens is een geheel 
nieuwe vloeropbouw toegepast op basis van sikafloor® Pronto 
producten. na het aanbrengen van een sneldrogende sikafloor®-13 
Pronto primerlaag is een tussenlaag sikafloor®-15 Pronto aangebracht, 
vol en zat ingestrooid met een slijtvaste granucol korrel. tot slot is 
deze afwerking verzegeld met een goed reiningbare en transparante 
sikafloor®-17 Pronto eindlaag.

door de extreem korte droogtijd van de producten kon een zeer snelle 
doorlooptijd worden gerealiseerd. de instrooi met een granucol korrel 
en afwerking met een blanke sealer zorgen niet alleen voor een zeer 
duurzaam en slijtvast systeem maar laat zelfs de mogelijkheid om met 
een mengsel van kleuren in te strooien. in dit geval werd ervoor gekozen 
de grijze basiskleur te verlevendigen door toevoeging van een gering 
aandeel blauwe granucol korrels, wat het geheel een fraai en eigentijds 
uiterlijk heeft gegeven. met dit nieuwe galerijsysteem is de corporatie 
weer voor lange tijd ontzorgd van onderhoud en hebben de bewoners een 
woonomgeving die er fraai en verzorgd uitziet.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Woningcorporatie Woonstede 
applicateur: concreet Betonherstel 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.
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