„WE DOEN HET
VEILIG, OF WE
DOEN HET NIET.“

Projectreview Industrie

Veilige looproute voor Service Centre Tata Steel
“We doen het veilig, of we doen het niet.” Bij Tata
Steel gaat veiligheid voor alles. Het bedrijf werkt
continu aan een veilige en gezonde werkomgeving. Het
gemeenschappelijke doel is om een organisatie te zijn
waar geen bedrijfsongevallen plaatsvinden.
Toen bleek dat de oude looproute was versleten en aan vervanging
toe was werd W. Dassen Gronsveld B.V. benaderd voor de
restauratie. Om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te
waarborgen is een duidelijke looproute van belang voor Service
Centre Tata Steel Maastricht. Hiermee wordt voorkomen dat
bezoekers rondzwerven door het gebouw en blijft de veiligheid
gewaarborgd.

Voordat W. Dassen Gronsveld B.V. kon beginnen met de
restaurautie moest de ondergrond worden gereinigd. Op de
negenhonderd vierkante meter beton en klinkers zat een zwarte
aanslag van oliën en vetten. Deze aanslag moest worden
verwijderd voor de applicatie. Vervolgens werd de Triflex
Cryl primer 276 aangebracht en afgewerkt. Daarvoor werd
gebruikgemaakt van de Triflex Preco Line EP 2K.
Na vijf weken werd het project in oktober 2015 afgerond. De
klus nam iets meer tijd in beslag dan gebruikelijk, dit kwam
mede omdat er alleen op zaterdag gewerkt kon worden. De
looproute kreeg een opvallende groene kleur, passend bij het
thema veiligheid. Nu de route is vernieuwd, kan het personeel
van het servicecenter in één oogopslag zien waar voetgangers
zich bevinden en daar rekening mee houden tijdens hun
werkzaamheden.
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Preco Line EP 2K





Service Centre Tata Steel Maastricht
W. Dassen Gronsveld B.V.

Systeemopbouw

Mechanisch belastbaar
Taai elastisch
UV-bestendig
Bestendig tegen alkalische stoffen
Preco Line EP 2K
Ondergrond
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