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news 4 you
Beste,
De Sint is terug op weg naar Spanje. We zijn blij
dat hij zijn zwarte pieten dan toch meegebracht
had.
Wat Weber betreft, kan het allemaal, zolang de
goed heiligman maar veilige reis maakt. Want
daar streven we ook naar voor onze klanten
en leveranciers, na een bezoek op onze site.
Meteen ook de reden waarom Weber dit jaar de
Saint-Gobain Safety Diamond award in
ontvangst mocht nemen.
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Het Weber QualiTeam Tilers
verzamelt op de Heizel !
leisteen op een terras of het fenomeen
van de vlekken op natuursteen werden
aangesneden, waarbij ook telkens de
oplossing aangereikt werd.

We denken niet enkel aan de veiligheid
op onze site, maar ook aan de veiligheid
van onze producten op de werf. Met
weber.col plus Comfort bijvoorbeeld, die door
zijn stofvrije karakter minder hinder veroorzaakt
voor de gebruiker én bovendien minder
belastend is voor de rug, dankzij zijn
handige 15 kg verpakking. Dit in combinatie
met weber.sys flex roll, het flexibele
ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan,
zorgde voor een prima oplossing voor de
renovatie van 15 appartementen in Sint-Niklaas.
Bedankt Michel, voor je professionalisme en je
actieve deelname aan onze Weber QualiTeam
Tilers-club.
Deze Weber QualiTeam Tilers-club verwennen
we geregeld en graag met informatie over
relevante thema’s waar tegelzetters in hun
dagelijks werk mee geconfronteerd worden. Dat
doen we het liefst van al in combinatie met een
gezellig etentje en een leuk evenement. Met
dank en eer aan de wijlen grootse sportman Ivo
Van Damme.
Het stoere kledingmerk G-Star RAW  laat zich
niet zomaar “vloeren”. Behalve door Weber dan.
Hun winkel in Oostende werd door de firma
Dacatuc uit Lier uitgevoerd met een Weber
design gietvloer. De geringe opbouwhoogte en
de snelle droogtijd staafden de keuze voor deze
gietvloer die een echte betonlook garandeert.
Het is altijd fijn samenwerken, Bjorn en Ingmar!
Tenslotte kunt u in deze Weber.news4you lezen
waarom Jochem Van Aken, projectleider bij
aannemer Hooybergs uit Arendonk, voor het
project “Varenvelden” in Hemiksem voor Weber
doorstrijkmortel koos. Uit het interview dat we
hem afnamen, bleek het voor hem een zeer
evidente keuze gezien de verschillende voordelen
die deze constructiemortel biedt ten opzichte
van klassieke metselmortel gecombineerd met
voegmortel. Bedankt Jochem, voor het delen
van je positieve ervaringen.
Veel leesplezier !

Joery Michiels - Pascal Remy

In elke groep werd het theoretische
gedeelte
afgesloten
met
een
demonstratie van het voegen van
natuursteen. Elke tegelzetter had de
gelegenheid om de voegmortel toe
te passen en zijn ervaring naar voor
te brengen. Met deze demonstratie
werden de voordelen bij het aanbrengen
en de polyvalentie van weber.joint large
extra in de verf gezet.
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Voor de 2de vergadering van dit
jaar verzamelden de professionele
tegelzetters, lid van het Weber
QualiTeam Tilers op 6 september op
de Heizel in Brussel. Het thema van de
meeting : het plaatsen van natuursteen
buiten.
Voor de eerste keer sinds het ontstaan
van het Weber QualiTeam Tilers
werden de leden van de 2 landsdelen
samengebracht, om kennis te maken
en om elk hun ervaring te kunnen delen
met de anderen.
Na het verwelkomen van de nieuwe
leden en het delen van de nieuwtjes
op de markt, werd de groep in 2
gedeeld om de uiteenzetting in de
eigen taal te kunnen volgen. Eerst
kwam de productie van natuursteen
aan bod, hun wetenschappelijke
en commerciële benaming, hun
technische eigenschappen, en welke
natuursteen en afwerking geschikt
zijn voor gebruik buiten. Daarna
kwam de plaatsingstechniek aan bod,
met de keuze van de juiste tegellijm
en voegmortel. Ook enkele delicate
onderwerpen zoals het plaatsen van

Vervolgens kon de groep op de top van
het Atomium genieten van een gezellig
diner. Voor sommige leden was het
de eerste keer dat ze dit monument
bezochten. Een ideale gelegenheid ook
om het magnifieke panorama van de
stad Brussel te bewonderen.

Dan werd het tijd om, last but not
least, de beentjes in te smeren en
zich naar de Memorial Van Damme
te begeven. In de alom geprezen sfeer
en ambiance konden de leden van het
Weber QualiTeam Tilers genieten van
de prestaties van onze Belgische atleten,
en bevoorrecht toeschouwer zijn van
de finale van de 100 m bij de mannen,
geanimeerd door de spectaculaire Usain
Bolt.
Bedankt aan alle leden van het Weber
QualiTeam Tilers voor hun actieve
bijdrage en hun trouw aan het merk
Weber !
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G-Star RAW in Oostende kiest voor Weber
Voor de vloeren wordt dit in alle stores vertaald naar een specifieke
betonlook. Er werd eerst aan een polybeton gedacht om deze strakke
look te bekomen, maar uiteindelijk werd voor de cementgebonden
design gietvloer van Saint-Gobain Weber Belgium gekozen. Deze
design gietvloeren vereisen nl. minder opbouwhoogte, het droogproces
verloopt sneller waardoor de vloer sneller opgeleverd kan worden,
er treedt geen stofvorming op en het afgewerkte vloeroppervlak
is vrij krasbestendig en onderhoudsvriendelijk. Bovendien is de
cementgebonden design gietvloer met z’n 30 N/mm² druksterkte
sterker dan een betonvloer (25 N/mm²). Verder “leeft” deze vloer als
het ware waardoor men een echte betonlook bekomt.

In de Kapellestraat in Oostende opende onlangs een nieuwe G-Star
RAW  store. G-Star staat voor een stoere look waarbij vaak denim in
de meest ruwe vorm gebruikt wordt. Om deze typische G-Star RAW 
look en beleving terug te laten komen in het concept van de stores,
werd gekozen om met beton, hout en metaal in hun originele vorm
te werken. De dominerende grijze, zwarte en donkerblauwe tinten, in
combinatie met lichtere, contrasterende kleuren, maken het geheel
compleet.
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De cementgebonden design gietvloer werd uitgevoerd door de firma
Dacatuc uit Lier, geaccrediteerd uitvoerder voor Saint-Gobain Weber
Belgium. Zoals steeds diende de ondergrond eerst gereinigd te worden,
waarna de inzetprofielen geplaatst werden. Omdat de chape nog niet
droog was, werd er geopteerd voor een acrylprimer en niet voor een
epoxyprimer. Hierop werd, in ca. 10 mm dikte, de design gietvloer
weber.floor 4650 aangebracht. Het geheel werd hierna eerst behandeld
met de poriënvuller weber.floor 4792 en daarna met de emulsie
weber.floor 4793 verder afgewerkt.
De Weber design gietvloeren bieden een kwalitatieve en duurzame
oplossing, die op een zeer korte tijdsspanne gerealiseerd kan worden.
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Totale make-over appartementen
Begin oktober werd in Sint-Niklaas een renovatieproject van 15
appartementen van Denimmo opgeleverd. Het gebouw dateert van
halverwege de jaren 60 en was héél dringend aan een totale makeover toe.
Het hele gebouw werd gestripped, en van nul af aan compleet
heringericht. Zo ook werd er geopteerd om in het ganse gebouw
een nieuwe tegelvloer, in totaal 1.500 m², te voorzien en een nieuwe
gevelbekleding, bestaande uit 500 m² wandtegels. Bij het weghalen
van de oude vloeren bleek de bestaande ondergrond niet in al te beste
staat te zijn. Lijmresten, de verscheidenheid aan ondergronden,…
zorgden ervoor dat de hele vloer geschuurd diende te worden. Om alle
risico’s uit te sluiten, werd hierna over de hele oppervlakte geopteerd
om het flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder
tegels weber.sys flex roll te plaatsen dat met de hoogperformante
lichtgewicht, vervormbare en stofvrije kleefmortel voor tegels
weber.col plus Comfort aangebracht werd. De keramische
tegels, met een formaat van 60 x 60 cm, werden eveneens met
weber.col plus Comfort verlijmd.

“Het is een uiterst praktische techniek om dit ontkoppelings- en
waterdichtingsmembraan aan te brengen. Vooral het feit dat er geen
noppensysteem is waardoor het lijmverbruik bij plaatsing heel laag ligt,
leverde ons veel tijdswinst, en een kostenbesparing op. Ook de handige
zakken van 15 kg waren gemakkelijk te verwerken in de soms wat
kleine werkruimtes. En, dankzij de stofvrije technologie van deze lijm
konden we deze werf in comfortabele omstandigheden uitvoeren” aldus
vloerder Michel De Mol.

Uitvoerder : Michel De Mol
Handelaar/werfverantwoordelijke : Troubleyn Temse
Verwerkte producten : weber.col plus Comfort grijs
weber.sys flex roll
Oppervlakte : 1500 m² vloer en 500 m² wand
Plaats : Sint-Niklaas - renovatie 15 appartementen

Project Varenvelden en de Weber doorstrijkmortel
In opdracht van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro ontwierp
Architectenbureau Jan Maenhout uit Brussel project Varenvelden in
Hemiksem, 4 identieke bouwvolumes die op een vrije manier ingeplant
zijn, rekening houdend met het landschap en een optimale oriëntatie
van de leefruimtes. Elk gebouw bestaat uit 3 verdiepingen en telt 9
appartementen met 2 slaapkamers. De woningen zijn zo ontworpen
dat ze vrij indeelbaar zijn en aan de toekomstige veranderende
woonbehoeften kunnen worden aangepast. Er werd duurzaam
gebouwd van stedenbouwkundig tot materiaalniveau, rekening
houdend met het gebruik, het bouwvolume, de technische installaties,
het onderhoud en de vorm. Ook bij de keuze van de constructiemortel
werd dit doorgetrokken. Jochem Van Aken, projectleider bij aannemer
Hooyberghs uit Arendonk, besliste in samenspraak met Frank
Geurts van Weber, om het project uit te voeren met de gekleurde
doorstrijkmortel weber.mix MR 341.

Jochem Van Aken : “Doorstrijkmortel, waarmee tegelijkertijd gemetseld
en gevoegd kan worden, heeft een aantal belangrijke voordelen ten
opzichte van traditionele metselmortel, die mij hebben overtuigd. Ten
eerste, zoals u kan zien (nvdr. we staan voor het
project bij het afnemen van dit interview), zijn er
geen uitbloeiingen of kleurverschillen. Daarnaast
is de kortere uitvoeringstermijn voor mij een
sterk pluspunt. Ook de hoeveelheid spouwwater,
dat opmerkelijk minder is dan bij traditioneel
metselwerk door de waterafstotendheid van deze
doorstrijkmortel, is een belangrijk gegeven en ten
vierde kan het buitenschrijnwerk onmiddellijk na
het metselen geplaatst worden, zonder risico op
beschadiging bij het opvoegen.”
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U wenst meer informatie over ons bedrijf en de Weber-oplossingen,
of over één van de artikels uit deze nieuwsbrief ? Aarzel dan niet ons te contacteren:
telefonisch - 02 254 78 54, per fax - 02 254 78 55
of per mail - communication@weber-belgium.be
Weber.News4You gerealiseerd en uitgegeven door Saint-Gobain Weber Belgium nv
Maatschappelijke zetel: Oostvaartdijk 10 • B-1850 Grimbergen • www.weber-belgium.be • info@weber-belgium.be
© Saint-Gobain Weber Belgium nv - Alle rechten van reproductie,
vertaling en aanpassing voorbehouden voor alle landen
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Perspectief en Personen

Saint-Gobain Weber Belgium ontvangt SAFETY DIAMOND
Binnen de GROEP  SAINT-GOBAIN wordt veiligheid heel hoog in het
vaandel gedragen. Het doel is om iedereen, van medewerker, over
leverancier en klant, tot contractant, in dezelfde gezondheid terug naar
huis te laten gaan zoals hij/zij ’s ochtends de familie verlaten heeft.

(omgeving). Hiermee willen zij deze bedrijven belonen voor hun
opmerkelijke prestaties op het vlak van veiligheid of omgeving. Van
over de hele wereld worden kandidaturen ingediend, waaruit het
comité van Saint-Gobain de laureaten selecteert.

De drie doelstellingen van SAINT-GOBAIN zijn :
1. geen arbeidsongevallen,
2. geen beroepsziekten,
3. geen milieuongevallen

In 2013 heeft Saint-Gobain Weber Belgium de eer gehad om
een “HS  Diamond” te ontvangen. Aan de basis hiervan ligt het
veiligheidsresultaat (meer dan 1700 dagen zonder werkongeval met
werkverlet) en de geleverde inspanningen op het vlak van veiligheid.
Het is een teken van waardering voor het engagement van het hele
team en een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Om het belang van veiligheid te benadrukken, nomineert de Groep
Saint-Gobain jaarlijks enkele van zijn bedrijven voor het ontvangen
van een “HS  Diamond” (veiligheid) of een “Environment Emeralds”

Kris De Bleser - Preventieadviseur Saint-Gobain Weber Belgium
Pierre-André De Chalendar - President Directeur General group Saint-Gobain
Claude Imauvin - DGA-Directeur Pôle produits pour la construction

Wintersluiting Weber

De doelstellingen die Saint-Gobain Weber Belgium stelt voor de eigen
medewerkers en de veiligheidsrichtlijnen die voor hen gelden, zijn ook
van toepassing op onze klanten en leveranciers die onze terreinen
betreden. Ook hen willen we zonder ongevallen terug huiswaarts laten
rijden.
Na een grondige risicoanalyse zijn er daarom enkele maatregelen
ingevoerd op onze site om zowel de eigen medewerkers als onze
klanten en leveranciers te beschermen tegen bvb. rondrijdende
heftrucks, geluidsoverlast,... Saint-Gobain Weber Belgium gaat NIET
mee in de gedachte: “we doen dit al jaren zo en er is nog nooit iets
gebeurd.”!!! We houden aan de gedachte : If it’s not safe, it’s not
Weber.

Alle medewerkers van Saint-Gobain Weber Belgium
bedanken u voor uw vertrouwen en bieden u hun

In het kader van het jaarlijks bouwverlof, houden wij ons eraan u op de
hoogte te brengen van volgende sluitingsperiode :
van 25 december 2013 t.e.m. 1 januari 2014 is de hele firma gesloten.
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Verantwoordelijke uitgever: P. Remy

Wij vragen u hiermee rekening te houden bij het plaatsen van uw
bestellingen. Onze commerciële ploeg staat volledig ter beschikking
om u hierin alle nodige ondersteuning te geven.

beste wensen aan voor het nieuwe jaar 2014 !

