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BELUCHTINGSBASSIN PAPIERFABRIEK PARENCO HERSTELD  
MET HET SIKADUR® COMBIFLEX® SG SYSTEEM, RENKUM

PROJECTOMSCHRIJVING 
Parenco B.V. is een zelfstandige papierproducent, gelegen aan de 
oevers van de Rijn in Renkum. De huidige fabriek werd gebouwd in 1912. 
Parenco beschikt over twee papiermachines; PM1 produceert grafische 
papierproducten en PM2 wordt gebruikt voor de productie van o.a. 
verpakkingspapier.

PROJECTVOORWAARDEN
De vraag naar krantenpapier is in de afgelopen jaren teruggelopen 
waardoor er een omslag heeft plaatsgevonden naar de productie van 
papier voor golfkartonnage. Nagenoeg de gehele PM2 productielijn is 
hiervoor vervangen. De verbouwing is dit jaar, na een periode van vier 
jaar, opgeleverd en afgelopen augustus is het eerste papier van de 
8,4 meter brede jumbo rol geproduceerd.

SIKA OPLOSSING
Doordat er ook nieuwe pulplijn- en zetmeelinstallaties werden gebouwd, 
diende ook één van de beluchtingsbassins, waarin het proceswater wordt 
gepompt, te worden gerenoveerd. De bodem van deze beluchtingsbak 
bevindt zich onder grondwaterniveau. De bitumineuze afdichtingen 
bevonden zich in slechte staat maar nog wel vloeistofdicht. 

DSA Nederland heeft ervoor gekozen om de bestaande voegen te 
handhaven en over deze bitumineuze voegen het Sikadur® Combiflex® 
SG systeem aan te brengen. Hierdoor kon de vloeistofdichtheid 
gegarandeerd worden. De oude bitumen afdichtingen zijn vooraf 
afgedekt zodat er geen migratie van de weekmakers kon plaatsvinden. 

In twee dagen tijd is er in totaal 50 meter Sikadur® Combiflex® 
aangebracht.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Parenco B.V.
Applicateur: DSA Nederland 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.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
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7418 CK Deventer
Postbus 420
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744
Fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


