Kwaaitaal- en Mantavloeren

In de jaren ‘60 en ‘70 zijn in veel woningen betonelementen toegepast van het type
Kwaaitaal en Manta. De wapening van veel van deze elementen is gaan roesten, doordat
bij de productie destijds calciumchloride is gebruikt. Dit heeft in de woningen ernstige
constructieve problemen veroorzaakt. De Rendon Onderhoudsgroep heeft verschillende
technieken in huis om de beschadigde betonvloeren te herstellen en weer constructief veilig
te maken. Wij hebben al vele duizenden woningen met succes onder handen genomen.

Inspectie en advies
Een complicatie is dat bij de productie van Kwaaitaal- en Manta
vloerelementen niet altijd calciumchloride is toegepast.
Daardoor kunnen zich in woningen zowel goede als slechte elementen
bevinden. Wij beginnen daarom altijd met een grondige inspectie
vanuit de kruipruimte. Zo kunnen wij vaststellen welke elementen wel,
en welke niet door corrosie zijn aangetast. Ons inspectierapport,
uitgevoerd conform CUR-aanbeveling 79 is een uitstekend
uitgangspunt voor het bepalen van de meest efficiënte herstelmethode:
U-profielen, opspanliggers of het BIM-naspansysteem.

U-profielen
De meest ingrijpende, maar zeer duurzame aanpak is het verwijderen
van de aangetaste wapening en het omliggende beton uit de vloerelementen. Onze specialisten plaatsen vervolgens gegalvaniseerde
U-profielen als een goot onder de verwijderde ribben.
Hiermee worden nieuwe, gewapende betonnen balken gemaakt.
Na deze ingreep is het draagvermogen van de vloer minimaal gelijk
aan dat van een nieuwe vloer, terwijl de betonschade niet meer
zichtbaar is.
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Opspanliggers
Als de kruipruimte hoog genoeg is en er niet teveel leidingen onder de
vloer liggen, kan de vloer met opspanliggers worden hersteld. Deze
methode is snel en eenvoudig uit te voeren. Wij brengen dan onder ieder
beschadigd vloerelement een stalen draagconstructie aan. Hierdoor krijgt
elk element weer voldoende draagvermogen. De roestende, niet functionerende betonwapening kan gewoon blijven zitten. De draagconstructie
kan worden afgestemd op de gewenste vloerbelasting en de levensduur
van de vloer is vergelijkbaar met die van een nieuwbouwvloer.

Het BIM-naspansysteem
In grotere gebouwen en geschakelde woningen liggen de beschadigde
vloerelementen veelal als een keten in elkaars verlengde. Dan is het
BIM-naspansysteem - al in 1980 ontwikkeld door betonspecialisten
binnen de Rendon Onderhoudsgroep - de voordeligste oplossing.
De ondersteuning bestaat uit een voorgespannen staalkabel die wordt
ingepakt in een dichte kunststof omhulling. De kabel vangt de belasting
vanuit de vloer op via speciale drukblokken.

Bewezen technieken
In de afgelopen 25 jaar hebben wij in meer dan 10.000 woningen de
aangetaste betonvloer hersteld. De kwaliteit van de toegepaste technieken is ruimschoots in de praktijk bewezen. Dit biedt zekerheid voor
de toekomst. Daarbij is het goed te weten dat de Rendon Onderhoudsgroep een stabiele, financieel krachtige organisatie is, die de afgegeven
garanties voor vele jaren gestand kan doen.
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