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Verwijderen stechte delen

Begin september 2019 is S&P benaderd
door de VvE Oksewiel te Terherne (Frl)
voor het herstel van door houtrot aangetaste palen in diverse boothuizen. Het
gaat om geïmpregneerde naaldhouten
palen met een diameter variërend van
20 tot 25 cm. De palen bleken na onderzoek over het algemeen nog intact aan
de buitenzijde (geïmpregneerde deel)
maar aangetast aan de binnenzijde/
kernhout. De schades bevinden zich
rond de waterlijn tot ca. 2 meter daar
boven.

Locatie

: Oksewiel Terherne

Land

: Nederland

Jaar

: 2019

Duur

: 6 weken

Eindresultaat na herstel

Vanwege de aanwezigheid van
diverse langs- en dwarsliggers en
steigerdelen welke aan de palen
zijn bevestigd ter plaatse van de
schades wordt voor deze situatie
een afwijkende herstelmethode
toegepast. In overleg met de aannemer is besloten om geen gebruik
te maken van jackets. De toegepaste werkwijze bestond uit het
uithakken/verwijderen van de aangetaste houtdelen, het verlijmen van
versterkende glasvezelstaven tot in
het gezonde hout, het plaatsen van
een tijdelijke pvc-bekisting om de
schadelocatie, het aangieten van
de schade met FX-70 waterverdringende epoxymortel tot net boven
de waterlijn en FX-225 krimpvrije
cementgebonden mortel (voor de
grote schades) boven de waterlijn. Na uitharding wordt de tijdelijke
bekisting verwijderd en wordt in
plaats van de, gebruikelijk toegepaste, jacket de schade omwikkeld
middels een in epoxy gedrenkte
glasvezelsheet. In gevallen waar de
paal zodanig aangetast bleek dat er
na het verwijderen van het slechte

hout bijna niets overbleef is er voor
gekozen om in plaats van de FX225
mortel een nieuw stuk houten paal
toe te passen. Dit nieuwe stuk paal
wordt bevestigd middels te verlijmen glasvezelstaven en achteraf
ook omwikkeld door de gedrenkte
glasvezelsheets.
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Gebruikte producten
S&P G-Rod glasvezelstaven 10mm
ResEP16 Epoxyhars
FX-70-6-MPKT3 epoxymortel
FX 225 cementgebonden mortel
S&P G-Sheet E 50/50 glasvezel sheet
S&P Resin 55HP epoxy.
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Schade tot boven waterlijn hersteld met
FX-70® en glasstaven en opgebouwd met
FX-225 mortel





Aanbrengen Glas-sheet

S&P Clever Reinforcement Company

www.sp-reinforcement.nl

