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Op amper twaalf dagen was het hele gebouw, inclusief geprefabriceerde vloeren en dak,
wind- en waterdicht.

Krachtenbundeling
als trigger voor
innovatie
Wie in de bouwsector
verandering omarmt,
tekent voor zijn toekomstig
succes. Het is een
boodschap die bij Etex
niet in dovemansoren
is gevallen. Producten
ruimen er geleidelijk aan
de baan voor oplossingen
waarmee de materialenfabrikant proactief naar
de afnemers trekt. De
dynamiek die deze aanpak
veroorzaakt, resulteert
in geoptimaliseerde
concepten met een
toegevoegde waarde voor
alle partijen. Een sprekend
bewijs hiervan is een
recent nieuwbouwproject
in Leuven dat samen met
Machiels Building Solutions
werd gerealiseerd.
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Zoektocht naar meer efficiëntie
Elke stap naar vernieuwing is een proces
van vallen en opstaan. Ook in dit project,
want de verwerking van de toegepaste
gevelsteunplaat bleek in het prefab
productieproces van Machiels Building
Solutions toch wel een uitdaging te vormen.
Ing. Bart Goossens: “Vanuit de ﬁlosoﬁe dat
elk probleem eigenlijk een opportuniteit is,
besloot onze R&D-afdeling doorgedreven
onderzoek te doen op een lichtere
variant van de toegepaste HD-plaat. Deze
‘Siniat Bluclad’, die voordien enkel werd
aangewend om façades met crepi af te
werken, doorstond ook bij de bekleding met
steenstrips alle testen met verve. Terwijl ze
natuurlijk een gemakkelijkere en snellere
verwerking toelaat omwille van de lagere
densiteit. Zelfs nagelen en nieten behoren
nu tot de mogelijkheden!”
Bevestiging geoptimaliseerd
Om de steenstrips aan te brengen,
werd een klassieke lijmmortel toegepast.
Hoewel het resultaat bevredigend was,
besloot Etex de bevestigingsmethode toch
verder te optimaliseren. Ing. Bart Goossens:

Deze case resulteerde in nieuwe oplossingen die
niet alleen de bouweﬃciëntie ten goede komen,
maar ook nieuwe ontwerpdeuren openen.
Om tijd te winnen, werd voor de eerste keer in België
de geventileerde gevelbekleding met steenstrips in
de fabriek gemaakt.
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