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Nieuwsbrief PU Nederland
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van PU Nederland van het jaar 2015. Na een mooie afsluiter te hebben
gehad in 2014 met een aantal mooie projecten (te lezen in de nieuwsbrief van december) is het jaar 2015
ook vliegend gestart voor PU.
Er is afgetrapt met een aantal mooie projecten die we in deze nieuwsbrief gaan laten zien.
Olof schuur
De samenwerking met NEDCAM is in
2015 ook weer voortvarend van
start gegaan. Zo zijn er al een 2-tal
EPS projecten de werkplaats in
Werkendam binnengekomen. Een
van deze 2 betrof het logo van het
installatiebedrijf Olof schuur uit
Anna Paulowna. De op maat
gefreesde letters werden na
binnenkomst opgesteld in een van
de spraycabines, waardoor er
optimale
omgevingscondities
kunnen worden gerealiseerd voor de
bewerking met Polyurea. Na een
korte nabewerking zijn de letters
‘afgeneveld’ en vervolgens gelakt in
de door de klant gewenste kleur.

Zwembad Arnhem
In opdracht van Van den Elzen zwembaden is er een zwembad met
Polyurea behandeld. Nadat er door collega bedrijf Cornet SA 2.5 was
gestraald kon het hechtprimersysteem worden aangebracht in het
bad. Hierna werd er een laag polyurea aangebracht, die vervolgens
werd afgelakt op kleur en werd afgerond. met een transparante
topcoat. Het resultaat mag een plaatje worden genoemd
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Lodge
In opdracht van Dutch EPS Building Solutions
(DEBS) is er een dak en luifel behandeld met een
3 laags systeem. Na de voorbewerking, het
afwerken van naden en gaten, is er een laag 2
componenten hechtprimer aangebracht op de
multiplex ondergrond. De volgende stap was het
aanbrengen van een dekkende en naadloze laag
polyurea, waardoor het dak en de luifel zijn
omhult met een waterdicht membraam. Als
afwerking is het complete dak en de luifel
afgelakt met een witte toplaag.

PU Nederland is sinds kort actief op Facebook. Wilt u nog meer up to date worden gehouden over de
nieuwste ontwikkelingen en projecten volg ons dan!!

