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Nieuwsbrief PU Nederland
Bij deze alweer de 2e editie van de vernieuwde PU nieuwsbrief. De laatste is zeer goed ontvangen door
verschillende partijen wat ons enthousiast heeft gemaakt om hiermee door te gaan.
In deze editie staan we stil bij een tweetal recent uitgevoerde projecten. En gaan we uitgebreid in op de
Surface vakbeurs die van 7 t/m 9 oktober 2014 zal plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch en waar
PU Nederland als exposant aanwezig zal zijn.
Projecten
VCP Streetcare
In samenwerking met VCP
Streetcare heeft PU Nederland
zitbanken geleverd. De banken
zijn onder andere in een grote
halve cirkel geplaatst en zijn
behandeld met een softe PU
coating waardoor er een relatief
zacht en prettig zitoppervlak is
ontstaan. Voordeel van de softe
PU coating is dat de bank bij
hoge temperaturen niet zo
warm wordt als conventioneel
staal en je er dus altijd op kan
gaan zitten.

Reparatie badkamervloer
In opdracht van Hoogendoorn Werkendam is er een
doucheruimte behandeld op een schip gelegen in de haven
van Amsterdam. Als eerste in de ruimte afgeplakt en
bewerkt met een hechtprimer. Hierna is vloer, na het
afkitten van diverse kieren, bewerkt met een laag PU met
als doel de vloer waterdicht af te sluiten. Als laatste is de
vloer afgewerkt met een grijze lak als extra bescherming.
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Surface vakbeurs
Van dinsdag 7 oktober t/m donderdag 9 oktober vindt in de Brabanthallen in Den Bosch de Surface
vakbeurs plaats. De Surface vakbeurs wordt georganiseerd door ION de Vereniging Industrieel
Oppervlaktebehandelend Nederland. Surface is de plek voor oppervlaktebehandeling en profileert zich als
‘de totaalbeurs voor
oppervlaktetechniek’.
PU Nederland neemt in
de editie van 2014 voor
de tweede maal deel aan
de Surface vakbeurs. De vorige editie was dit in samenwerking met VIP Gmbh en DeJe International onder
de naam Surface Protect. Ook deze keer is er weer gekozen voor een samenwerking, wederom met DeJe
International.
PU Nederland is deze editie te vinden op standnummer 125. De stand bevindt zich in de Peelhal (ook wel
hal 5). Als u bij binnenkomst vanaf de Avenue gelijk het eerste gangpad links neemt, u passeert hierbij de
Surface Solutions stand, en dan gelijk het eerste gangpad naar rechts dan bevindt de stand zich aan uw
linkerhand.
Komt u gerust langs voor een bak koffie!
Gratis registreren voor de Surface Vakbeurs kan via onderstaande link
http://www.surfacevakbeurs.nl/Voorregistratie-bezoek

