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De productie gebeurt met  30% zonne-energie. 

De verwachte levensduur van de coating is langer dan de andere ge-

teste producten (in 2017 zijn testvlakken van 3 verschillende pro-

ducten beproeft).   

 

 

Het product is warmte afstotend en bestand tegen luchtvervuiling.  

 

 

 

Om te voorkomen dat het product tot allergische reacties zou leiden bij 

de applicators is middels een V&G risico analyse, uitvoeringsplan en 

checklist voorzien in de benodigde PBMs. Het product is laag in vluch-

tige organische componenten. 
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 1,73 kg CO2/kg product (grondstof tot product) 

 0,0263 kg SO2 eq/kg product (grondstof tot product) 

 0,00136 kg ethylene eq/kg (grondstof tot product) 

 0.00950 kg Sb eq/kg (grondstof tot product) 

 0,000902 kg (PO4)
2 
eq/kg product (grondstof tot product) 

 0,00000125 R-1 eq/kg product (grondstof tot product) 

 

MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 12—Milano, T+39 02376731, E   

  

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en producten bv, Water-

manstraat 55, Tilburg, pboenders@kessel.nl 

Tijdens de aanbrengfase wordt een voorziening getroffen om te voorko-

men dat het product in de Oosterschelde kan komen zodat water orga-

nismen in aanraking kunnen komen met het product. Tijdens het werk 

wordt er op toegezien door een controleur dat deze voorziening correct 

is aangebracht en worden opgevangen product resten afgevoerd naar 

een erkende verwerker.  

“Voor deze uitvraag is het omdenken toegepast. Hierbij is de vraag aan 

de markt gesteld hoeveel pijlers ze kunnen doen voor 600.000 euro.  

Op deze manier inkopen heeft geleid tot een flinke kostenbesparing. 

De aanpak van Gebr. Van Kessel heeft als positief neveneffect het be-

perken van hinder en minder opstartkosten. Natuurlijk hadden we ook 

een hele mooie zomer…en kon het bedrijf snel meters maken”, aldus 

Arthur Sierveld  Inkoop adviseur bij de Provincie Zeeland. 

 

 

Voor meer informatie:  

A.W. (Arthur) Siereveld | Inkoopadviseur 
T. +31 118 631072 | M. +31 6 21124800 | E. aw.siereveld@zeeland.nl 
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