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Wij willen ons even aan u voorstellen, wij zijn Applicatietechniek  

van der Wal en zijn een jong en dynamisch bedrijf dat op  

1 september 2010 van start is gegaan. We beschikken over een  

uitgebreide en jarenlange praktische ervaring op het gebied van  

afbouwwerkzaamheden in de bouwwereld en in de industrie.

Inmiddels voeren we projecten uit in onder aanneming maar ook  

als hoofdaannemer door het hele land en zelfs buiten onze 

landsgrenzen. De verschillende projecten worden voornamelijk 

uitgevoerd in de industrie en de bouw maar ook onder andere voor  

Verenigingen van Eigenaren, de overheid, beheermaatschappijen 

en particulieren.

Wij doen wat we beloven!

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

1. het aanbrengen van diverse kunststof vloersystemen

2. het beschermen en repareren van betonconstructies

3. het aanbrengen van diverse chemiebouw systemen

4. het dichten van lekkages d.m.v. diverse injectiesystemen

5. het aanbrengen van diverse afwerkingen  
m.b.v. minerale mortelsystemen

6. het aanbrengen van vloeistofdichte voorzieningen



Applicatietechniek van der Wal behoort tot de selecte groep applicatiebedrijven  

die het certificaat “Approved Applicator” van BASF heeft ontvangen voor het  

aanbrengen van alle UCRETE systemen, het aanbrengen van alle type kunststof 

vloersystemen en voor het verwerken van betonherstelsystemen.

 



1. Het aanbrengen van diverse kunststof vloersystemen:

Als ondergrond wordt meestal een betonvloer toegepast en vaak is een beschermende afwerking van deze onder-
 

tot coatings en zware kunstharsvloerafwerkingen zoals bijvoorbeeld diverse UCRETE systemen die mechanisch,  
thermisch en chemisch zeer zwaar belast kunnen worden. Als vloerafwerking kunnen zelfs chemisch resistente  
betegelingen en laminaten worden toegepast.

Wanneer niet al te grote belastingen verwacht worden, wordt de betonnen constructievloer nog afgewerkt met een 
zand/cementvloer, aangezien het vlak afwerken van deze vloer eenvoudiger en daardoor goedkoper is dan van de  
(veel sterkere) betonvloer. Wanneer sprake is van zelfs beperkte belasting, zowel mechanisch als chemisch, is een 
afwerking van de zand/cementvloer vereist. En vaak dient dan een zwaardere afwerklaag te worden gekozen dan  
voor dezelfde belasting bij toepassing van een betonvloer als ondergrond nodig zou zijn.

Als behandeling van betonoppervlakken kunnen diverse systemen worden toegepast. Deze bekledingen zijn  
volkomen naadloos aan te brengen en kunnen door de veelheid van producttypen aan een veelheid van eisen  
worden aangepast. 

Voorbeelden zijn: 

 impregneer- of hydrofobeersystemen >

 coatingsystemen

Impregneer- of hydrofobeersystemen:
In ons assortiment hebben wij diverse BASF Impregneersys-

temen voor beton- en metselwerk. Dit zijn kleurloze en helder 

opdrogende systemen met een hoog indringend vermogen 

en verhinderen het indringen van regen en vocht, vermindert 

zoutuitbloeiingen, schimmelvorming, mos- en algengroei en 

vorstschade. Hierdoor verbetert de levensduur van gevels en 

muren. 



 Een coatingvloer is een dunne epoxy- of polyurethaan rollaag die over 

bijna elke vlakke ondervloer kan worden aangebracht. De egaliteit 

van de ondergrond bepaalt immers het eindresultaat van de coating-

vloer. Meestal bestaat het systeem uit een hechtprimer met daarop de 

coatinglaag. Deze kan eventueel nog worden uitgebreid met een on-

derhouds- en gebruiksvriendelijke toplaag.  Een coatingvloer is vooral 

geschikt als een stofvrije, slijtvaste en/of licht chemisch- en mechanisch 

bestendige vloer vereist is. Coatingvloeren kunnen geleverd worden in 

de meest uiteenlopende kleuren, transparant of in verschillende combi-

naties, zowel in een matte, glanzende als ingestrooide uitvoering. 

worden aangebracht vanaf een laagdikte van ca. 4 mm. Doordat ze een 

hoge vuldichtheid (en dus vloeistofdicht) hebben bezitten ze een uit-

stekende mechanische- en chemische weerstand.Ook deze systemen 

kunnen worden voorzien van een matte-, glanzende-, transparante-, 

gekleurde-, UV-bestendige- of anti-slip afwerking. 

minder vlakke of beschadigde ondervloer worden aangebracht. Het 

resultaat is eveneens een naadloos, vloeistofdicht en krasvast uiterlijk 

al dan niet in combinatie met een (sanitaire) plintafwerking.  

Laminaat systemen zijn er in diverse uitvoeringen (o.a. vinylester-, 

fenol- en furaanhars gebonden systemen in combinatie met één of 

laminaat bescherming moet bieden en de ondergrond. Deze kan zowel 

-

pen voor gebruik in een chemisch belaste omgeving, waar een hoge 

bekleding in tanks en calamiteitenbakken. Door de glasvezellagen zijn 

ze ook toepasbaar als scheuroverbruggende laag en kunnen ook in een 

geleidende uitvoering worden aangebracht.

UCRETE is een systeem met unieke eigenschappen, het is namelijk 

bestand tegen de meeste chemicaliën, kan tot een temperatuur van 

140 graden Celsius worden belast en is bovendien zwaar mechanisch 

belastbaar. Het systeem is daarnaast snel aan te brengen en mag al 

snel weer worden belast, waardoor het tijdbesparend is. Na 48 uur 

mag er immers al weer een tankwagen overheen. De werkzaamheden 

binnen uw bedrijf kunnen dus snel weer worden hervat.  >

Coatingsystemen:

 Laminaten:

vlakke ondervloer aanwezig is kan gekozen worden voor een gietvloer-

systeem. Ook hier kan gekozen worden uit de diverse uitvoeringen. Als 

marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van bouwchemi-

sche producten en systemen, heeft BASF decoratieve vloersystemen 

geïntroduceerd, die in Nederland als uniek kunnen worden beschouwd. 

Nieuwe technologieën maken het mogelijk kunstharsvloeren naar een 

individueel ontwerp vorm te geven. In deze gietvloeren kunnen zelfs 

Ook lenen kunstharsvloeren zich voor toepassing in de wegenbouw, 

bijvoorbeeld op brug- en parkeerdekken. Een groot voordeel van een 

kunsthars-slijtlaag is de enorme slijtvastheid in combinatie met een 

zeer gering gewicht. Bewegende delen, waar het gewicht van groot 

belang is, worden dan ook vaak bekleed met kunsthars-slijtlagen. Ook 

hier zijn weer diverse kleuren en combinaties van ingestrooide mineraal 

aggregaten verkrijgbaar. 



2. het beschermen en repareren  
van betonconstructies

Beton, het meest universeel toegepaste constructiema-

teriaal, kent een aantal zwakheden. Hiertoe behoort de 

beperkte slijtvastheid en chemische bestandheid. Verder 

is ook de optredende doorhardingskrimp aanleiding tot 

problemen. De schade aan een betonconstructie kan 

van velerlei aard zijn. zoals b.v. mechanische schade 

t.g.v. overbelasting, slijtage, erosie, corrosie, cavitatie, 

scheurvorming, chemische aantasting etc. Voor elke toe-

passing zal zorgvuldig het eisenpakket, de ondergrond, 

de applicatieomstandigheden etc. worden beoordeeld en 

op basis daarvan een keuze worden gemaakt uit het toe 

te passen type reparatie mortel en de aard van het aan te 

brengen product.

UCRETE kent tevens een snel hardende variant die nog sneller belastbaar is onder de naam 

Ucrete Fast. Deze uitvoering is geschikt voor onder meer de voedingsmiddelenindustrie en de 

(petro)chemische industrie en is vijf uur na het aanbrengen volledig te belasten; ook bij lage omgevingstemperaturen.

Ucrete Fast is toe te passen op betonnen ondergronden met 10% restvocht zonder dat dit  

ten koste gaat van de hechting en duurzame werking. Naast de bestaande zes kleuren  

is de snel hardende variant ook beschikbaar in blauw.

• kan op vochtig en nieuw beton worden aangebracht;

• snelle uitharding, in gebruik name na 24 uur en volledig  

belastbaar na 48 uur;

• goed bestand tegen een groot aantal verschillende  

oplosmiddelen en chemicaliën;

• 

• 

3. het aanbrengen van diverse  
chemiebouw systemen

Wanneer er sprake is van extreme chemische belastingen, 

zoals in de chemische industrie, zijn vaak bijzondere  

beschermingsmethoden nodig. Dit geldt voor vloeren,  

maar in sommige gevallen zelfs voor het beschermen van 

procesapparatuur. Daarbij worden chemisch resistente  

betegelingen en/of bemetselingen aangebracht. Ook 

glasvezelgewapende laminaten op basis van hoogwaardi-

ge kunstharsen worden voor deze toepassingen ingezet  

(zie boven). Bij deze bijzondere bekledingen geldt van-

zelfsprekend dat een grondige beoordeling van de eisen,  

condities en procesomstandigheden van grote betekenis  

is voor een duurzame bescherming.

• bestand tegen mechanische impact,  

zelfs in koelruimten bij vriestemperatuur;

• instelbare antislip conform de R-waarden;

• duurzaam systeem dat een voordelige oplossing biedt;

• conform de Europese richtlijnen voor de  

voedingsmiddelenindustrie 93/43/EG;

• beschikbaar in antistatische en decoratieve uitvoering.



6. Het aanbrengen van vloeistofdichte 
voorzieningen

Een combinatie van de diverse bovengenoemde  
systemen kan worden toegepast als vloeistofdichte- 

• een betonvloer zonder scheuren en met afgekitte 
leiding – en kabeldoorvoeren en afgekitte  
aansluitingen op wanden, putten en goten;

• eventueel met een vloeistofdichte afwerklaag  
van kunststof;

• betonplaten of betonelementen met afgekitte 
naden.

• vloer zonder scheuren en gaten;
• de vloer is afgewerkt met bijvoorbeeld gietasfalt  

of kunststof tegels;
• asfaltvloer;
• goed aansluitende stelconplaten, afgekit;
• vloer die niet verzakt is en geen kieren vertoont  

bij wanden, putten en goten;
• afschot naar putten en goten, dorpels bij  

buitendeuren.

5. Het aanbrengen van diverse 
afwerkingen m.b.v. minerale  
mortelsystemen

Een van de problemen bij een vloer is de afwatering. 
Vaak is sprake van een onvoldoende afschot, waar-
door op de vloer water achterblijft. Tot het leverings-
programma behoort ook het uitvlakken en op afschot 
brengen van bestaande vloeren, waarbij vaak gelijk-
tijdig opgetreden schade aan de vloer wordt hersteld. 
Dit uitvlakken kan vaak gebeuren met cementgebon-
den materialen. 

• betonreparatie;
• vloerafwerkingen;
• egalines;
• ondersabeling.

Het uitvullen van de ruimte tussen de ondergrond en 
een daarop geplaatste constructie wordt ondersabe-
ling of ondergrouting genoemd. Dit speelt bijvoor-
beeld bij voetplaten van dragende staalconstructies, 
machinefundaties etc.
Van belang is dat alle ruimte tussen de ondergrond en 
de constructie (vaak een voetplaat) volledig wordt ge-
vuld en dat tijdens de doorharding van dit vulmateri-
aal geen krimp optreedt. Wij beschikken daartoe over 
krimpvrije, snel doorhardende systemen met zeer 
hoge druksterkte, die speciaal voor dit doel zijn ont-
wikkeld. In tal van gevallen, zoals bij de ondersabeling 
van vangrails etc. worden geen extreme eisen gesteld 
aan het uitvulmateriaal en kan volstaan worden met 
krimparme producten.

4. Het dichten van lekkages  
d.m.v. diverse injectiesystemen

Wanneer er sprake is van lekkages behoord injecteren 
tot de mogelijkheden om de lekkage te dichten, zelfs 
tegen hoge waterdruk in. Natuurlijk is de keuze van 
het toe te passen injectiesysteem dan van bijzon-
der groot belang voor een succesvolle en duurzame 
afdichting van de lekkage. De praktische ervaring van 
de uitvoerenden is hier van wezenlijk belang.



Applicatietechniek van der Wal B.V.

KVK 57062765
BTW NL852422933B01
IBAN NL14RABO0147381312
BIC RABONL2U

T 0180 487 645
F 0180 849 968
E info@applicatietechniekvanderwal.nl
www.applicatietechniekvanderwal.nl

CORRESPONDENTIEADRES

Postbus 4135 | 2984 CE  Ridderkerk
BEZOEKADRES

Kaartenmakerstraat 20 | 2984 CB  Ridderkerk

Uw projecten moeten door. Stilstand of stagnatie  
betekend extra kosten. Productieprocessen moeten 
zo snel mogelijk weer draaien. Dat vraagt om een  
bedrijf dat met u meedenkt, oplossingen en alterna-
tieven aandraagt en ervaring heeft met materialen  
die snel doorharden en snel overlaagbaar zijn. 

Neem contact met ons op voor een persoonlijk  
vrijblijvend gesprek of vraag via onze website  
onze referenties aan om u verder te overtuigen.

Wij doen wat we beloven!




