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PROJECTOMSCHRIJVING
Pluimveeslachterij Van den Bor uit Nijkerkerveen heeft, vanwege de
toenemende vraag naar kuikenvleesproducten vanuit de Europese markt,
op allerlei gebied geïnvesteerd om zo in de toekomst te kunnen voldoen
aan de strenge kwaliteits- en hygiëne-eisen van zowel NVWA als van hun
klanten. Het bedrijf verwerkt, met in achtneming van het dierenwelzijn,
dagelijks 140.000 vleeskuikens in een sterk geautomatiseerd
productieproces.
PROJECTVOORWAARDEN
Pluimveeslachterij Van den Bor doet al een kleine 20 jaar zaken
met Verbion Vloeren. Zij leveren o.a. oerdegelijke, hygiënische
industrievloeren met anti-slip. In 2009 werd begonnen met het
vervangen van de vloeren in meerdere fases en per afdeling. Hierbij
was het essentieel dat dit het productieproces op geen enkele wijze
zou beïnvloeden of onderbreken. Voor de diverse ruimten werden
uiteenlopende systemen gevraagd, afhankelijk van de specifieke
productomgeving en de bijbehorende fysieke en thermische belasting.
Slijtvastheid en strenge hygiëne-eisen speelden hierbij een grote rol.

SIKA OPLOSSING
In samenwerking met Verbion Vloeren werd gekozen voor een
polyurethaan cementvloer. De Sikafloor® PurCem®-20, welke speciaal
geschikt is voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, is bestand
tegen zware belasting, slijtage en chemische blootstelling. Dit naadloze
vloersysteem is zeer onderhoudsvriendelijk en is daardoor bijzonder
hygiënisch.
Meteen na een grondige schoonmaak van de ruimtes werd op meerdere
zaterdagen de vloer aangebracht waardoor de productie niet stilgelegd
hoefde te worden. Bij veel andere industrievloeren moet hiervoor de
ondergrond eerst kurkdroog zijn waardoor meer droogtijd nodig is. Bij dit
systeem is dit niet nodig en zo kon veel kostbare tijd bespaard worden.
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Pluimveeslachterij Van den Bor
Applicateur: Verbion Vloeren

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.
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