BZ16-727295
ten behoeve van buitenschilderwerk aan:
261 "witte woningen", Sintenbuurt Noord;
Piuslaan, St. Bonifaciuslaan, Rielseweg,
St. Norbertuslaan, St. Adelbertuslaan, St.
Bernulphuslaan, St. Gertrudislaan, Mgr.
Zwijssenstraat en Roothaanstraat
Eindhoven

Opdrachtgever
Stichting Sintenbuurt-Noord
T.a.v. heer M. Visschers
p/a Piuslaan 147
5643 PB Eindhoven
Vastgoed onderhoudsbedrijf
Liebregts Resultaatgericht
Vastgoedonderhoud
T.a.v. heer van den Bol
Dillenburgstraat 26
5652 AP Eindhoven
Verfleverancier
Sigma Service Center Eindhoven
Hurksestraat 40
5652 AL EINDHOVEN

Uithoorn, 9 juni 2016
Uw contactpersoon:
Accountmanager Sigma Coatings
de heer J.W.M. Broekx
tel: 06-53672194
e-mail: jos.broekx@ppg.com

Op al onze leveranties zijn van toepassing de uniforme verkoopvoorwaarden voor verf en drukinkt,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam - offertes, documentatie, monsters,
verwerkings- en andere adviezen worden steeds vrijblijvend verstrekt - geleverde producten dienen door de
afnemer voor de verwerking te zijn gecontroleerd van de uniforme verkoopvoorwaarden afwijkende
inkoopvoorwaarden van de koper worden door ons niet aanvaard - zie artikel 1 van de uniforme
verkoopvoorwaarden - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder no. 130510.

VOORTGANGSRAPPORT
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Aanwezig:
Adviesnummer:

werkbezoek inzake behandeling buitengevels
09/06/2016
de heer van den Bol
de heer J.W.M. Broekx
TA15-727168

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN:

Expositie
Klimaatgesteldheid
Omgevingstemperatuur
Relatieve vochtigheid
Dauwpunt

Buiten
Droog
19°C
56%
10°C

Bevindingen:
Uitgangspunt voor de beoordeling van de werkzaamheden is het technisch advies nr: TA15-727168.
Door opdrachtgevers is gekozen voor verfsysteem optie 1, hetgeen inhoud dat de gevels tweemaal
geheel met muurverf Sigma Siloxan Topcoat Matt behandeld worden.
Ten tijde van dit werkbezoek waren de woningen in de Roothaanstraat reeds geheel klaar en in de
St. Norbertuslaan waren de oneven nummers reeds geschilderd.
In de Mgr. Zwijssenstraat waren de werkzaamheden in volle gang. Men was bezig met het
aanbrengen van de eerste laag Sigma Siloxan Topcoat Matt op diverse woningen. Deze woningen
waren eerst met hogedruk gereinigd.
Er zijn geen bijzonderheden waargenomen. De schilders zijn ook tevreden over de verwerking van de
muurverf.
Bij het behandelen van de vrijstaande schansmuren is in het technisch advies opgenomen dat het
voegwerk van de rollagen (horizontaal) hersteld dient te worden.
Dit is door Liebregts optioneel aangeboden en wordt dus uitsluitend op aangeven van bewoners als
meerwerk uitgevoerd.
Waar dit niet wordt uitgevoerd wijzen wij u echter wel op het risico van inwatering bij de
ondeugdelijke voegen met mogelijke verfschade tot gevolg (plaatselijke onthechting).
Voor zover waarneembaar worden de werkzaamheden verder uitgevoerd conform het verftechnisch
advies en ziet het schilderwerk op de gevels er keurig en verzorgt uit.
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behandeling van betonnen panelen

behandeling kopgevel

Een volgend werkbezoek zal nog worden ingepland.
De beoordeling is een momentopname.
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