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Onze referentie in Oostende (België): Morubel, renovatie vloer dooizone
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Achtergrond
Opgericht in 1954 met als hoofdactiviteit het
zouten en drogen van vis voor export naar
Afrika. In de jaren 70 werd vis schaars,
Europa legt visquota op waardoor Morubel
beslist over te gaan naar het verwerken van
garnalen.
Morubel koopt wereldwijd tropische garnalen
in. Deze garnalen worden ontdooid en
herverpakt voor verdere distributie.
De vloer in de dooizone had veel te lijden
onder de mechanische belasting van het aanen afvoeren van de containers voor opvang
van de garnalen en diende te worden
gerenoveerd.

Contact:
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

De uitdaging
De vloer wordt continu belast door het aan-en
afvoeren van containers voor opvang van de
garnalen en door het dooiwater.
Weerstand tegen zware impact, vocht en
eveneens veilig voor de werknemer vereist
een speciale vloer.
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Onze oplossing

Projectdetails

Het was duidelijk dat een Ucrete vloersysteem de juiste
oplossing zou bieden.

▪
▪

In overleg met de klant werd uiteindelijk gekozen voor een
Ucrete DP, die de juiste antislipgraad geeft en bestand is tegen
mechanische lasten.

Ucrete DP10, BC 6, 400 m²
Doel was de oude vloer te vervangen door een vloer die
bestand was tegen de mechanische belasting van de
containers en tevens een moderne, milieuvriendelijke en
veilige productie-omgeving te creëren dat aan de nieuwste
hygiënische normen voldoet.

Ucrete is een uitermate zuiver product, zonder vluchtige stoffen
die levensmiddelen kunnen aantasten zelfs niet tijdens
applicatie. Ucrete heeft het Gold Indoor Air Comfort certificaat
dat aantoont dat Ucrete in overeenstemming is met alle
emissievoorwaarden voor indoor vloersystemen in Europa.
Voordelen voor de klant

Master Builders Solutions by MBCC Group

▪
▪

Het merk Master Builders Solutions vertegenwoordigt MBCC’s
expertise in op maat gemaakte chemische oplossingen voor
nieuwbouw, onderhoud, reparatie en renovatie van
bouwprojecten.

▪
▪
▪

Veilig werken door het antislipprofiel
Ucrete weerstaat mechanische belasting, dus geen
beschadigingen meer door het intensieve verkeer van
laadwagentjes
Ucrete is een hygiënisch vloersysteem, het is vloeistofdicht,
en bijgevolg geen vorming van bacterieën,
Ucrete voldoet aan de HACCP norm, belangrijk voor de
voedselhygiëne.
Ucrete voldoet aan alle emissievoorwaarden voor indoor
vloersystemen in Europa. Het is een product zonder vluchtige
stoffen waardoor de vloer veilig is voor levensmiddelen, het
personeel en voor het milieu

Master Builders Solutions steunt op de ervaring en de kennis die
al meer dan een eeuw wordt opgedaan in de bouwindustrie.
De kern van Master Builders Solutions is de ervaring en de
kennis van een wereldwijd team van MBCC-bouwexperts die
voor u klaar staat om samen met u een oplossingen te vinden
voor uw specifiek bouwproject.

Meer informatie is beschikbaar op:
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

