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Vleesgroothandel Walravens
uit Brussel vertrouwt op
Ucrete gietvloeren
Vleesgroothandel Walravens uit Brussel
verdubbelde in 2014 zijn productieruimte.
Nieuwbouw werd gekoppeld aan het bestaande
productiebedrijf. Burelen en sanitaire zones
werden eveneens gerenoveerd. De bouw zelf
werd intern gecoördineerd. Studiebureau 4Takt,
specialist in de voedingsindustrie, verzorgde
het functionele ontwerp. Een belangrijke keuze
betrof de vloeren. Het werden de Ucrete- en
MasterTop vloersystemen van Master Builders
Solutions van BASF. We spreken hierover met
opdrachtgever Bernard Walravens, de vierde
generatie in dit familiebedrijf.
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Keuze voor het vloersysteem

Het verbinden van de nieuwbouw met de
bestaande bouw was complex. Desondanks
verliep het project zeer voorspoedig, mede
dankzij een aantal uitstekende partners.
Walravens: “Voor de vloeren bracht de architect
ons in contact met de oplossingen van BASF.
We waren direct onder de indruk van de Ucrete
vloersystemen: zowel voor onze nieuwbouw
als voor de bestaande bouw, waar we de
vloeren renoveerden. Wat ons ook aansprak
was het brede aanbod aan decoratieve
polyurethaanvloeren dat BASF fabriceert onder
de merknaam MasterTop. Ideaal voor onze
kantoren en sanitaire zones. Zo konden we alle
vloeren van één en dezelfde fabrikant betrekken.”

Ucrete vloeren voor de
voedingsmiddelenindustrie

Patrick Apers, Account Manager bij BASF, vertelt
enthousiast over de kwaliteiten van Ucrete. “We
hebben Walravens natuurlijk verteld over de
unieke en onderscheidende eigenschappen van
onze Ucrete kunstharsvloersystemen. Ucrete is
ondoordringbaar voor water en chemicaliën.
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Door zijn hoge dichtheid in de massa van de
vloer (0,0% absorptie) wordt Ucrete vaak
vergeleken met roestvrij staal. Hierdoor
genereer je een vloer met een bijzonder hoge
chemische resistentie en bacteriostatische
eigenschappen. Daarom krijgen bacteriën nooit
een voedingsbodem om te overleven of zich te
vermenigvuldigen. Deze 0,0% absorptie zorgt
eveneens voor een lage onderhoudskost voor
de klant. Daarnaast voorzien wij onze Ucrete
vloeren van een gedefinieerd antislipprofiel
(conform EN en DIN) waardoor de klant de
gewenste antislipafwerking kan kiezen in
functie van zijn specifieke productiesituatie.
Speciale verankeringsgroeven zorgen er voor
dat de vloer steeds goed verbonden blijft met
het betonsubstraat en vermindert de kans op
scheurvorming aanzienlijk. Ook de praktische
voordelen van Ucrete zijn legio. Dankzij de
hybride samenstelling krijg je een vloerafwerking
bestand tegen hoge temperaturen (tot 150°C),
ongevoelig voor vochtmigratie en resistent
tegen sterke chemicaliën en zware belastingen.
Een Ucrete vloer is kortom ongeëvenaard
robuust, hygiënisch, veilig én duurzaam.

De vloer perfect gelegd

Bij dit omvangrijke project, heb ik gemerkt hoe
belangrijk communicatie is,” vervolgt Walravens.
“Het managen van alle werkzaamheden
vraagt veel aandacht. We hebben daarbij
uitstekende ervaringen opgedaan met DIF
(Different Industrial Floorings). Deze door BASF
geselecteerde applicateur verzorgde het gieten
van de vloeren ronduit perfect! Al na 48 uur
konden de vloeren worden belast. Dat was in
augustus 2014. We zijn nu volop in bedrijf en
ik ben uitermate tevreden met onze nieuwe
Ucrete vloeren.”

Industrielaan 43 | 1000 Stad | T 000 00 00 00 | F 000 00 00 00
info@firma.be | www.firma.be

