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Nieuwsbrief PU Nederland
Hierbij vind u de nieuwe nieuwsbrief van PU Nederland. In deze editie valt te lezen welke recente projecten
PU Nederland heeft verzorgd, een korte samenvatting van de Surface vakbeurs in de Brabanthallen in Den
Bosch en alvast de feestwens voor de alweer aanstormende feestdagen.
Projecten
De afgelopen periode is er door PU weer een aantal projecten afgerond. Hieronder volgt een kort overzicht.
REEF en NEDCAM
In opdracht van NEDCAM en REEF infra zijn er in totaal 34 EPS elementen voorbewerkt en gesprayed. Deze
elementen dienen als randelement bij een viaduct over de A28 nabij Assen.

Voordat de elementen gesprayed konden worden met een
laag polyurea moesten er eerst diverse voorbereidende
handelingen worden uitgevoerd. Deze eerste stappen
omvatten o.a. het inlijmen van op maat gemaakte en in de
epoxy gezette houten onderdelen, een tricky klusje
aangezien veel onderdelen maar op een plaats mochten
worden
ingelijmd.
Verder
werd
ook
het
afwateringssysteem op orde gemaakt.
De volgende stap was het aanbrengen van de Polyurea, dit
onder andere onder toeziend oog van een specialist van de PU leverancier. De PU, aangebracht in een
laagdikte van minimaal 4mm, werd afgewerkt met een afgenevelde structuur.
Om een element af te ronden werd deze nog deels bewerkt met een UV stabiele topspray.
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Rollen
PU Nederland heeft zich verder de laatste periode laten
gelden op het gebied van het coaten van rollen. Rollen
die toepassingen hebben binnen de transportbanden
branche en hiervoor als extra bescherming een PU laag
krijgen of rollen die worden gecoat als basis voor mallen.
PU Nederland heeft een draaibank in haar machinepark
en kan op deze wijze moeiteloos rollen coaten met een
lengte van enkele meters, verschillende hardheden en
desgewenst kleuren.
Surface vakbeurs
Zoals was aangekondigd op de site en in de vorige nieuwsbrief is PU Nederland, in samenwerking met DéJé
International, aanwezig geweest op de Surface vakbeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. Na de 3 daagse
beurs kon tevreden worden vastgesteld dat er een aantal zeer interessante gesprekken is gevoerd met
zowel nieuwe als met huidige contacten.
Feestdagen
De maand November is alweer bijna aan het einde, wat betekend dat binnen afzienbare tijd de feestdagen
al weer voor de deur zullen staan. Vanaf deze positie willen wij u alvast fijne feestdagen toewensen en u
hopen te begroeten in het nieuwe jaar.

