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PROJECTOMSCHRIJVING 
Het landhuis is gebouwd naar ontwerp van architect Jacob Izaäks Douma. 
De eerste steen werd gelegd op 17 augustus 1856. Het gepleisterde 
gebouw bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een schilddak. 
In 1867 volgde de eerste verbouwing. 

Klein Jagtlust is het derde landgoed in Parkgebied Oranjewoud, de andere 
zijn landgoed Oranjewoud en Oranjestein. In 1940 werd het aangekocht 
door J. Kemper en werd het in de jaren 1940 tot 1960 gebruikt als rust- en 
herstellingsoord. Op landgoed Klein Jagtlust bevinden zich nog een aantal 
rijksmonumenten.

PROJECTVOORWAARDEN
Onder het bordes van de villa bevinden zich enkele, inmiddels bewoonde, 
garages waarin lekkage heeft plaats gevonden. Door de lekkages zijn 
de ruimtes zeer vochtig geworden waardoor zowel de plafond-, wand- 
als vloerafwerkingen loslieten. Daarnaast was de aansluiting van de 
vloerafwerking met de gevel niet deugdelijk en de aangebrachte pleister 
gescheurd.

SIKA OPLOSSING
Vanwege de uitstekende waterdichtheid en het scheuroverbruggend 
vermogen werd gekozen voor het Sika® Balcony Premium Solid 
systeem welke ook ETAG 005 gecertificeerd is. Na het aanbrengen 
van de primerlaag werd een eerste laag Sikafloor®-405 aangebracht 
gevolgd door een membraan wat zorgt voor een goede waterdichting 
en scheuroverbrugging. Vervolgens werd het geheel ingestrooid met 
kwartszand en afgeseald met Sikafloor®-415, een niet verkleurende/
vergelende polyurethaan onder invloed van UV-belasting

Een waterdicht bordes is nu voor de komende 10 jaar gegarandeerd. 

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Koninklijke Smilde
Aannemer: Kuiper & Van der Meer Timmer- en Aannemingsbedrijf
Applicateur: Betonbedrijf Broersma

©
 S

ik
a 

N
ed

er
la

nd
 B

.V
. /

 1
1-

20
16

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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