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PROJECTOMSCHRIJVING
Bij het publiekelijk zeer bekende en druk bezochte koninklijk paleis 
’t Loo te Apeldoorn, is door NBK Oost B.V., onderdeel van de NVT 
Onderhoudsgroep, een fraai renovatiewerk verricht aan één van de 
blikvangers van het complex.

Midden in de geheel in 17e eeuwse staat teruggebrachte tuinen, bevindt 
zich de zogenaamde koningsvijver met fonteinen. Deze fonteinen steken 
met hun spuithoogte van 13 meter hun Franse voorbeelden uit Versaille 
succesvol naar de kroon.

PROJECTVOORWAARDEN
Het fonteinbekken met een diameter van meer dan 30 meter heeft 
dankzij NBK Oost en Sika Nederland een grote onderhoudsbeurt 
gekregen waarbij gedacht is aan zowel waterdichting als aan een fraai en 
verzorgd eindresultaat. Het object waardig!
  
SIKA OPLOSSING
Nadat het betonnen waterbekken middels straaltechniek geheel was 
ontdaan van de oude coating is het gehele oppervlak van wanden en 
bodem voorzien van een waterkerende betonreparatielaag 
Sikagard®-720 Epocem®. 

Aan de achter- en binnenzijde van de waterafvoerende en beloopbare 
omranding is, na afgraven van de aarde, een oplosmiddelvrije, 
bitumineuze afdichtingscoating aangebracht; Sika® Igolflex®-201. Tussen 
de diverse betonelementen in zijn nieuwe kitvoegen aangebracht met 
SikaHyflex®-250, een hoog elastische PU-kit. Aansluitingen zijn met een 
scheuroverbruggend weefsel beschermd. Als eindafwerking is gekozen 
voor, een bij de landelijke omgeving goed aansluitende, zachtgrijze 
UV-bestendige PU-kleurcoating aangebracht, de SikaCor® EG-5.

De koningsvijver verkeert weer in een technisch uitstekende staat en is 
voor lange tijd bestand tegen de weers- en gebruiksinvloeden. Bovendien 
ziet de vijver met zijn fonteinen er weer fris en zeer representatief uit 
en is geheel klaar om de nieuwe bezoekers van 2017 te ontvangen. 
Met trots gemaakt door NBK Oost en de specialistische en duurzame 
Sika materialen.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Applicateur: NBK Oost B.V.

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
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Postbus 40390
3504 AD Utrecht
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Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
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