Project:
Winkecentrum Hoog Catharijne
Locatie:
Utrecht (NL)

Winkelcentrum Hoog Catharijne
Renovatie parkeergarage

Project uitvoering:
2015
Opdrachtgever/s:
Vastgoedbedrijf Klépierre
Applicator/Contractor:
Rendon Arkel

Market sector:
Parkeergaragevloeren
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
MasterSeal Traffic 2273, 3.000
m² en MasterTop 560 RS, 30
ton

Onze referentie in Utrecht (Nederland): Winkelcentrum Hoog Catharijne, parkeergarage

Achtergrond

De uitdaging

De parkeergarage nabij het winkelcentrum
Hoog Catharijne in Utrecht was toe aan
renovatie.
In opdracht van het Franse vadtgoedbedrijf
Klépierre ging aannemer Rendon Arkel BV in
2015 aan de slag.

Ten gevolge van chloride indringing was er
schade ontstaan aan de
parkeergaragevloeren. De huidige vloer
diende te worden verwijderd om de nodige
herstellingen uit te voeren.
Uiteindleijk diender er ook nog een volledig
nieuw parkeerdeksysteem te worden
aangebracht.

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

Winkelcentrum Hoog Catharijne
Renovatie parkeergarage

Onze referentie in Utrecht (Nederland): Winkelcentrum Hoog Cahtarijne, parkeergarage

Onze oplossing
De herstellingen werden uitgevoerd met MasterTop 560RS, een
mortel die snel en eenvoudig kan worden aangebracht. Door zijn
snelhardende eigenschappen kan deze reparatiemortel ook zeer
snel worden overlaagd wat een enorme tijdwinst opbrengt.

Projectdetails

▪
▪

MasterTop 560RS , 30 ton
MasterSeal Traffic 2273, 3.000 m²

De parkeergarage werd voorzien van het parkeerdeksysteem
MasterSeal Traffic 2273, een slijtvaste en decoratieve
parkeergaragevloer.

Voordelen voor de klant

Master Builders Solutions by MBCC Group

MasterTop 560RS

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

▪
▪
▪

Snelhardend, snel overlaagbaar
Gebruiksklaar, eenvoudig aan te brengen
Laagdikge van 10 tot 80 mm

MasterSeal Traffic 2273
▪ Zeer hoogwaaridg esthetisch parkeerdeksysteem
▪ Veilig en slijtvast
▪ Conform EN 1504-2 en DIN V 18026, klasse O8
▪ Lange levensduur

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

