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Projectomschrijving
In het Amsterdamse bos ligt Spa Sport Hotel Zuiver. Deze ruim
opgezette spa van maar liefst 13.000 m² heeft uitstekende
horecagelegenheden, een veelomvattend sportcenter, squash- en
tennisbanen, inspirerende vergaderzalen en comfortabele hotelkamers.
Gasten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse
spa-faciliteiten waaronder acht sauna’s, een 40 meter lang zwembad en
diverse rust- en relaxruimtes.
Projectvoorwaarden
Ook de zwembaden in een spa hebben wel eens onderhoud nodig. De
vloeren van de sauna’s en de buitenwhirlpools, in totaal 240 m2, dienden
vervangen te worden. Om de overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk
te beperken werd de renovatie van alle buitenbaden in een periode van
slechts zes dagen voltooid. Eén van de voornaamste voorwaarden voor
de producten was dan ook de snelheid waarmee het product aan te
brengen is én droogt. Door de goede ervaringen met Sika producten,
de snelle droogtijden en blijvende flexibiliteit was de keuze voor het
systeem snel gemaakt.

Sika Oplossing
Aannemer Gevelbouw Nederland, verantwoordelijk voor het onderhoud
bij Zuiver, koos ervoor om eerst een waterdicht membraan aan te
brengen voordat de vloeren met vloerverwarming werden aangelegd.
Het membraan, bestaande uit een primerlaag Sika® Igasol®-101
overlaagd met een bitumineuze afwerking met Sika® Igoflex®-201,
werd rechtstreeks op de betonnen ondergrond aangebracht. Vervolgens
werden cementgebonden dekvloeren gestort. Het gebruikte Sika
systeem is, vanwege de scheuroverbruggende eigenschappen, uitermate
geschikt voor ondergrondse betonconstructies welke dikwijls in
aanraking komen met vocht zoals doorsijpelend water.
Het project werd door BouwCenter Blauwhoff in Aalsmeer voorzien van
alle benodigde materialen. Vanwege het ruime assortiment en de vele
vestigingen door heel Nederland was dit voor Gevelbouw Nederland een
ideale samenwerking.
Betrokken partijen
Opdrachtgever: Spa Sport Hotel Zuiver
Distributeur: BouwCenter Blauwhoff Aalsmeer
Applicateur: Gevelbouw Nederland (Nederhorst Den Berg)

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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