Project:
Parkeergarage Koningsplein
Locatie:
Tilburg (NL)

Parkeergarage Koningsplein Tilburg
Renovatie

Project uitvoering:
2011 - 2012
Opdrachtgever/s:
Gemeente Tilburg
Applicator/Contractor:
Tebecon
Ontwerp/Architect/Specifier:
Solid Services B.V.
Market sector:
Parkeerdekken
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
MasterSeal Traffic 2273 en
MasterProtect 330 EL, ca
10.500m²

Onze referentie in Tilburg (Nederland): Parkeergarage Koningsplein

Achtergrond
De uitdaging
Please insert picture, size: 135,4 x 70 mm, min. 300 dpi
De parkeergarage Koningsplein in Tilburg
Ten gevolge van chlorides was er aan de
was na 40 jaar intensief gebruik toe aan een
kolommen betonschade ontstaan. Tevens
grote opknapbeurt. Een enorm project; meer
diende de volledige vloerfwerking te worden
dan 11.000 m² te coaten betonnen wanden en
verwijderd en diende een hoogwaardige
plafonds en meer dan 10.000 m² te renoveren
dekvloer te worden aangebracht.
vloer.
In opdracht van de gemeente Tilburg en
Wegens de Tilburgse kermis diende het
onder de deskundige leiding van Bouwproject in fases te worden uitgevoerd en
Management & Adviesburo Solid Services
vanwege de grootte van dit project nam de
ging de hoofdaannemer Tebecon in april 2010
uitvoering 2 jaar in beslag.
aan de slag.

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
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Onze referentie in Tilburg (Nederland): Parkeergarage Koningsplein

Onze oplossing
Na het verwijderen van de bestaande afwerkvloer is een
hoogwaardige dekvloer aangebracht. Tevens werden de
betonreparaties uitgevoerd. Om de uitvoering vlot te laten
verlopen werd een vochtongevoelige primer en aansluitend het
parkeervloersysteem aangebracht. In de afwerklaag is verschil in
kleur gekozen ter afscheiding van de rijbaan tov de
parkeervakken.
De op-en afritten werden eveneens volledig gerenoveerd en als
eindafwerking voorzien van een duurzame bestendige slijtlaag,
MasterSeal Traffic 2273.

Projectdetails (max. 800 characters)

▪

MasterSealTraffic 2273, ca 10.000 m2 op parkeervloer en
op-en afritten ca 500 m²

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.

▪
▪
▪

Zeer hoogwaardige parkeervloersysteem
Dynamisch scheuroverbruggend volgens klasse B3.2 (-20°C)
buiten en binnen
Veilig en antislip
Mechanisch zwaar belastbaar systeem
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

