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ProjectomSchrijving 
mooiland is een woningcorporatie met ruim 26.000 woningen in 131 
gemeenten in heel nederland. daarmee is mooiland één van de twintig 
grootste corporaties van nederland. voor een cluster aan complexen 
verspreid over diverse delen van het land werd sika gevraagd mee te 
denken bij het onderhoud aan galerijen en balkons. daarbij was mooiland 
specifiek gecharmeerd van de mogelijkheid om zonder het aanleggen van 
loopvoorzieningen de galerijen te voorzien van een nieuwe afwerking.

een vijftal complexen is uiteindelijk in de zomer en het najaar van 
2015 voorzien van een sikafloor® pronto vloerafwerking. dat zijn de 
complexen aalbersestraat te hoogerheide, noodgeest te bergen op 
Zoom, molenstraat te cuijk, roerdompstraat te enkhuizen en 
Wenakker in Uithuizen.

Projectvoorwaarden
mooiland wilde erg graag het werk uitgevoerd hebben zonder vlonders 
of soortgelijke loopvoorzieningen op de galerijen. de beperkte overlast 
voor bewoners was een belangrijk item in de systeemkeuze. daarnaast 
was er een voorkeur voor een volledig ingestrooid systeem. het gebruikte 
systeem was middels een proefvloer als zeer mooi beoordeeld, met name 
in combinatie met contrasterend gekleurde goten en schrobranden.

Sika oPloSSing
de kaal gemaakte galerijvloeren zijn allen voorzien van een opbouw 
sikafloor®-13/-15 pronto met grijze granucol en een sikafloor®-18 pronto 
seallaag. daarbij is voor het overzichtsbeeld, een afwijkend blauwgrijs 
gekleurde, gladde sikafloor®-18 pronto afwerking gebruikt op de 
schrobranden en goten. 

de combinatie van lage bewonersoverlast (de bewoners konden het 
werk tussen de lagen door steeds belopen), de robuustheid van de vloer, 
maar toch ook de fraaie uitstraling, mede door de gekozen kleurstelling, 
maakte het voor de opdrachtgever mooiland tot een zeer geslaagd 
project. hiermee zijn de behandelde complexen weer voor lange tijd 
beschermd en verfraaid en zullen ook de bewoners daar veel plezier aan 
beleven. 

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Woningcorporatie mooiland 
applicateur: concreet betonherstel 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
duurstedeweg 7
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


