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Technisch Bureau Afbouw

Van de voorzitter
Veiligheid is belangrijk. Ook in de afbouwsector. Helaas komen ongelukken nog teveel voor. Maar waar gaat het nu toch mis? Communicatie.
Ofwel beter gezegd miscommunicatie. Een vriendelijk gebaar of waarschuwing kan anders opgevat worden dan bedoeld. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Om dit te voorkomen is Bouwspraak in het leven
geroepen. Bouwspraak is een nieuwe ‘taal’. Niet een taal met woorden
maar met internationale handgebaren en borden. Op die manier kan iedereen aangeven wat hij of zij bedoelt. Ofwel geen misverstanden meer.
Meer informatie hierover vindt u op www.bouwspraak.nl.

LEGENDA
TBA Algemeen
Stukadoors
Plafond & Wand
Vloeren & Terrazzo

Een ander onderwerp waar ik het met u over wil hebben zijn de prachtige projecten die u maakt. Voor ons magazine Mebest zijn we op zoek
naar die bijzondere werken. Heeft u een mooi project gemaakt waar
u graag meer over wil vertellen en wat meer van wil laten zien? Dan
kunt u contact opnemen met onze redactie via mebest@tbafbouw.nl of
070 33 66 500. We komen graag bij u langs.
Op www.mebest.nl kunt u zien bij welke schitterende projecten we al
geweest zijn. Op dit platform informeren we u ook over wat er mogelijk
is in de afbouw en afwerking in de nieuwbouw, renovatie en restauratie.
Daarnaast kunt u lezen over het maakproces van hoogwaardige technische projecten.
J.J.F. van de Kant Voorzitter Technisch Bureau Afbouw

Bel 070 33 66 500 of kijk op www.tbafbouw.nl

Natuursteen

Quikscan
BIJ DE QUICKSCAN
KUNNEN WE O.A. KIJKEN
OF DE WERKDRUK NIET
TE HOOG IS... EN NOG
‘N PAAR DINGEN

TBA algemeen
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Mooi project gemaakt waar u graag
wat meer over wil vertellen,
wat meer van wil laten zien?

Neem contact op met de redactie!
mebest@tbafbouw.nl - 070-3366500
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TBA algemeen

Mogen wij u voorstellen aan onze
nieuwe collega Pascal Hagen!
Vanaf 1 september 2021 gaat Pascal ons team
versterken. Hij stelt zichzelf graag aan u voor.
Wie is Pascal?
Goedendag! Ik ben Pascal Hagen, ik ben 36 jaar
en ik woon in Dalfsen. Samen met mijn vriendin
hebben we vier kinderen: een drukke maar gezellige boel.
Wat doe je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ga ik graag kamperen met het
hele gezin. Daarnaast ga ik vaak vissen met mijn
zoon of op pad met mijn metaaldetector. Het is
dan altijd een verrassing wat ik tegenkom.
Wat ga je voor TBA doen?
Wat heb je hiervoor gedaan?

Als Technisch Adviseur bij het TBA ga ik (herstel)

Vanaf mijn 18e heb ik altijd in de afbouw gewerkt

advies geven, schadediagnoses verrichten en

op het gebied van stucwerk. In verschillende func-

kwaliteitscontroles doen door het hele land. Mijn

ties heb ik alle aspecten van het stucwerk leren

werkgebied betreft stukadoorswerk.

kennen. Naast een opleiding als timmerman in
mijn jonge jaren heb ik daarna verschillende

Tot slot wil ik zeggen dat ik ontzettend veel zin in

opleidingen gedaan die betrekking hebben op

deze nieuwe uitdaging heb en ik hoop u graag

stucwerk.

snel te mogen ontmoeten! ■

TBA algemeen
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Weet wat er speelt met de Quickscan
Elke half jaar zit je in de wachtkamer van de tandarts. De jaarlijkse afspraak voor de APK van je auto
staat standaard in je agenda en om de paar jaar check je even of je hypotheek nog bij je past. Kortom,
we hebben onze zaakjes graag op orde en daarom laten we regelmatig het één en ander checken. Maar
waarom alleen privé een vinger aan de pols houden? Als werkgever ben je toch ook betrokken bij je
werknemers? Want als je weet of werknemers gezond en met plezier hun werk doen kun je daar actief
op inspelen.
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Aan de slag
Uit ervaring weten we echter dat niet alle werknemers snel het achterste van hun tong laten zien.
Hoe zorg je dan dat je weet wat er speelt en waar
de behoeftes liggen? Speciaal voor al die werkgevers die zich realiseren dat werknemers hun grootste kapitaal zijn is er een handige online tool, de
Quickscan. Hiermee krijg je anoniem inzicht op de
Volandis pijlers Werk veilig, Houd plezier en Kijk
vooruit. Goed om te weten dat de Quickscan zich
richt op bedrijven en/of afdelingen met tenminste
4 werknemers. Pas jij in dat profiel, ga dan vandaag nog aan de slag!

nemers per mail uit om online dezelfde vragen te
beantwoorden. Wil je de vragen graag eerst even
inzien? Dat kan natuurlijk, je vindt ze hier: www.
volandis.nl/media/3161/overzicht-stellingenvolandis-quickscan.pdf
Na het beantwoorden kiezen zowel werkgever
als werknemers nog een top 3 van speerpunten die volgens jou de meeste aandacht verdienen en klaar ben je. Binnen een half uur
ontvang je een praktisch eindrapport per mail.
Benieuwd hoe zo’n eindrapport eruitziet? Bekijk hier een voorbeeld: www.volandis.nl/
media/3348/voorbeeldrapportage-quickscan.pdf

Hoe werkt het?
De eerste stap zet je als werkgever zelf door online 20 korte vragen te beantwoorden. Een simpele kwestie van klikken, kopje koffie erbij en
binnen 5 minuten ben je gegarandeerd klaar. Met
1 druk op de knop nodig je vervolgens je werk-

Heb jij 15 of meer werknemers en nemen zij deel
aan de DIA (incl. PAGO)? Dan kun je in het online
werkgeversportaal mijnVolandis jouw bedrijfsrapportage inzien met waardevolle informatie
over de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers. ■

TBA algemeen

Toch niet weer
scheurtjes in het
plafond

Stukadoors
Stukadoors
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In de periode van 2019-2020 was een vrijstaande woning gebouwd. De woning had een 1e verdiepingsvloer van betonnen breedplaat elementen. De plafondzijde van deze elementen waren ter plaatse
van de begane grond in onderaanneming afgewerkt. De naden tussen de breedplaat elementen werden
uitgevlakt. Na het drogen werden op de plafonds een pleistersysteem toegepast en glad afgewerkt. In
week 27 had een schildersbedrijf in opdracht van de bewoners de plafonds voorbehandeld met een
voorstrijk-/primerlaag en vervolgens airless bespoten. Kort na de werkzaamheden constateerden de
bewoners concentraties kleine scheurtjes aan het oppervlak van de plafondafwerking.
Het bouwbedrijf had vervolgens herstelwerk-

quelé). Het bouwbedrijf had TBA verzocht om de

zaamheden aan de plafonds laten uitvoeren. Een

schadeplekken aan dit geschilderde stukadoors-

afbouwbedrijf heeft toen alle losse plafonddelen

werk te onderzoeken.

afgestoken en met een dunpleistermateriaal uit-
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gevoerd. Na een droogperiode van een week had

Waarnemingen

het schildersbedrijf de plafonds voorzien van een

“Na het lezen van een adviesrapport en techni-

ander type voorstrijk-/primermateriaal en op-

sche informatie- en fotobladen ben ik naar de wo-

nieuw voorzien van een muurverf afwerking. Kort

ning gegaan voor mijn onderzoek”, vertelt Ed van

na de schilderwerkzaamheden ontstonden weer

der Plas, onze stukadoorsexpert. “In de woning

plaatselijk concentraties kleine scheurtjes (cra-

constateerde ik het volgende:

Stukadoors

 Aan het oppervlak van het geschilderde plafond waren plaatselijk concentraties fijne
scheurtjes zichtbaar.

pervlak bij de pleisterlaag.
 Na het indrukken van het enige scheurtjes
sprong vrijwel ‘schoon’ een deel van de pla-

 Na het plakken en lostrekken van een strook

fondafwerking achter de scheurtjes los. Na het

ducttape op de scheurtjes onthechtte het op-

beoordelen van dit betonoppervlak met indica-

pervlak van de toegepaste pleisterlaag. Hierna

torvloeistof bleek hier plaatselijk een hoge pH

was door deze mechanische belasting van de

waarde voor te komen (violet kleur).

plafondafwerking in lichte mate een afpoederend laagje zichtbaar.
 Het oppervlak van de blootliggende pleister
was vormvast en hechtte voldoende aan het
betonoppervlak. Er vond hier bij mechanisch
steken geen onthechting op basis van scholvorming plaats.
 Na het benatten van het oppervlak van de
pleisterlaag en het beton met gedestilleerd
water vond vrij snel capillaire opname plaats.
Hier was sprake van een vrij sterk zuigend opStukadoors
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Conclusie

De gescheurde plafonddelen waren onvoldoende

Na mijn onderzoek kon ik concluderen dat het

(lees: diepte) gereinigd. Het schilderbedrijf had

schildersbedrijf een ongeschikte voorstrijk-/

dit oppervlak onvoldoende voorbehandeld. In

hechtprimer had gebruikt. De voorstrijk-/hecht-

deze situatie was het nodig om de delen pleister-

primer was geschikt voor niet en zwak absorbe-

werk tot aan het betonoppervlak te verwijderen,

rende ondergronden. Dat was hier niet het geval.

het beton te reinigen en te repareren.

Integendeel zelfs. Het oppervlak van deze pleister
nam vrij snel water op. De voorstrijk-/hechtprimer
had een te groot/sterk drogingskrimpgedrag veroorzaakt op- en in het oppervlak van de afwerking.
Hierdoor was het oppervlak plaatselijk inwendig
gedeformeerd en kon de verfafwerking op deze
plekjes een vrij drogingskrimpgedrag ondergaan.
Door onvoldoende aanhechting van de verfafwerking op deze gedeelten waren krimpscheurtjes
ontstaan.

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail
naar info@tbafbouw.nl ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.
Stukadoors

Eigenwijs: scheuren in
plafonds en wanden

plafond & wand

Plafond & Wand
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Eind vorig jaar had een plafond- en wandbedrijf gipskartonplatenplafonds en -wanden gemonteerd op
een project. De plafonds waren opgebouwd uit een enkel frame van 60x27mm profielen die met directhangers waren bevestigd aan de bovenliggende constructievloer. De profielen lagen hart op hart
400mm uit elkaar. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden was het gebouw open en vochtig geweest. Het plafond- en wandbedrijf had dit meerdere keren aangegeven. Enkele maanden na oplevering
was scheurvorming opgetreden in diverse plafonds en wanden in meerdere appartementen. Het plafond- en wandbedrijf wilde weten wat hier de oorzaak van was en had het TBA verzocht om een onderzoek uit te voeren.
Waarnemingen

constateerd. Wel was er sprake van het ontbre-

“De appartementen waren volledig ingericht en

ken van dilataties. De aanwezige scheuren waren

bewoond”, vertelt Hermen de Hek, onze plafond-

telkens haarscheuren en een typisch beeld van

en wandspecialist. “Voor mijn onderzoek had ik

(overmatige) krimp. Ofwel krimpscheuren. Opval-

appartement 24, 41 en 43 bezocht. In deze ap-

lend was dat in elke woning sprake was van zeer

partementen waren op meerdere plaatsen scheu-

droge omstandigheden, tussen de 28 en 35% re-

ren zichtbaar in de gipsplatenplafonds. Deze

latieve vochtigheid.

scheuren bevonden zich op de langsnaden van
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de gipsplaten. Bij huisnummer 24 was ook een

Conclusie

scheur aanwezig in de lange woningscheidende

De vorm en/of de afmetingen van de plafonds

wand. Ook hier zat de scheur op de plaatnaad. Tij-

lieten zien dat dilataties ontbraken. Met name bij

dens de rondgang in de woningen had ik nergens

de overgangen van breed naar smal plafondvlak

vervormingen of verzakkingen in de plafonds ge-

ontstonden scheuren die door dilateren voorko-

Plafond & Wand

men hadden kunnen worden. Er waren geen bij-

laag. Dit werd mede veroorzaakt door de vorstpe-

zonderheden geconstateerd aan de stabiliteit van

riode. Het is voor gipsplatenwanden en plafonds

de plafonds. Hetzelfde gold voor de wanden. De

gewenst dat de luchtvochtigheid nooit onder de

oorzaak van de scheuren in de plafonds en enkele

40% komt.

wand moest in deze situatie worden gezocht bij
het krimpen van de oppervlakken tijdens het dro-

Advies

gen. Bouwvocht kan makkelijk door de gipspla-

Herstel was zeker mogelijk en dat moest als volgt

ten worden opgenomen als de werkzaamheden

gebeuren:

in een niet geconditioneerde bouw plaatsvinden.

- volledig verwijderen van de voegafwerking, in-

Hierdoor zetten de wanden en plafonds iets uit.

clusief wapeningsband;

Als het gebouw gaat drogen zal er krimp optreden
in de wanden en plafonds. En wanneer de spanning van de krimp te groot wordt zal er scheurvorming optreden op de zwakste plek. Dat is ter
plaatse van de plaatnaden zoals het ook het geval was in deze appartementen. Hoe vochtiger de
bouw en hoe droger de woningen nu hoe groter
de kans op (krimp)spanning en dus scheurvorming. Op het moment van bezoeken was de relatieve luchtvochtigheid in de woningen extreem
Plafond & Wand
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- de ondergrond vrijmaken van voegresten en
daarna primeren om stofdeeltjes vast te zetten
en om zuiging van de ondergrond te beperken;
- de gipsplatenvoeg vullen met een vezelversterkte voegenvuller en in de natte voeg een
papieren (of glasvlies-)wapeningsband aanbrengen en de voeg dichtstrijken en;
- na volledige droging de voeg finishen en na
droging schuren.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail
naar info@tbafbouw.nl ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.
Plafond & Wand

vloeren & terrazzo

Verborgen gebrek:
onthechting van
de vloer
Vloeren & Terrazzo
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Medio 2018 was een bestaande cementgebonden dekvloer met een rode coating in een werkplaats
voorzien van een grijze polyurethaan vloerafwerking. Een gedeelte van deze vloerafwerking was losgekomen. De vloerenbedrijf had het TBA verzocht om de oorzaak van de schade te achterhalen. Ook
wilden het bedrijf weten of zij verantwoordelijk waren voor de schade.
Waarnemingen

leden aangebrachte) egalisatielaag waren enige

“Bij controle van de ondergrond stelde ik geen los-

zandkorrels van de onderliggende cementgebon-

liggende delen van de dekvloer vast”, vertelt Onno

den dekvloer gehecht. Het oppervlak van de dek-

de Vries, onze vloerenexpert. “De bestaande rode

vloer zelf oogde ook na het loskomen van de ega-

coating was door schuren verwijderd. Vervolgens

line nog zeer glad en ongestructureerd. Aan de

was over het verkregen opgeruwde oppervlak

bovenzijde van de eerste egalisatielaag was een

een kunststof vloersysteem aangebracht. Toen ik

dunne witte afzetting aanwezig. Deze afzetting

de vloer verder onderzocht viel het me op dat de

bestond uit kalk of gips. De tweede egalisatielaag

aangebrachte vloerafwerking was opgekruld. Wat

was hier toen overheen aangebracht. De hechting

bleek: twee aangebrachte egalinelagen waren

moest gering zijn geweest. De onderzijde van de

losgekomen op de bestaande dekvloer.

tweede egalisatielaag was glad en toonde even-

De voormalige hechtvlakken van de aangetroffen

eens witte afzetting. Splitsing had zich in deze wit-

cementgebonden egalisatielagen waren glad.

te afzetting voorgedaan.

Aan de onderzijde van de eerste (meest lang ge-
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Vloeren & Terrazzo

Aan de bovenzijde van de tweede egalisatielaag

riaalkrimp. Bij een gezonde ondergrond wordt

was het kunststof vloersysteem hechtend aanwe-

de hieruit voortvloeiende (krimp- resp. schuif)

zig. De laagopbouw was echter afwijkend van de

spanning afgedragen aan de ondergrond. Maar

offerte: op een dun schilletje egalisatie was een

in dit geval hechtte de tweede dunne egalisa-

primerlaag zichtbaar. Op de aangebrachte primer-

tielaag slecht aan haar eigen ondergrond. Hier-

laag was een bijzonder dikke schraaplaag aan-

door was deze laag losgekomen. Zelfs de eerste

wezig, ongeveer 3,5mm dik. In ontwerp zou dit

aangebrachte egalisatielaag was door de slechte

1,0kg/m² zijn. Dit kwam ongeveer overeen met

hechting losgekomen. Door het opkrullen van de

een laagdikte van 0,5mm! Op de schraaplaag was

schraaplaag had zich pas in tweede instantie split-

een relatief dunnere laag gietvloer aanwezig met

sing tussen de egalisatielagen zelf voorgedaan.

een dikte van 0,8mm. Dit lag wel binnen de normaal gebruikelijke bandbreedte van een gietvloer

Advies

van 2,5kg/m² (gemiddeld).

Was het vloerenbedrijf verantwoordelijk voor
de schade? Ja. In dit geval was de ondergrond

Conclusie

te gebrekkig voor de dikte van de aangebrachte

De onthechting en het opkrullen waren ontstaan

vloerafwerking. Bij een normale laagdikte was de

door het aanbrengen van een relatief erg dikke

vloeropbouw wellicht niet losgekomen. De scha-

laag epoxy schraaplaag. Bij de chemische verhar-

de was eenvoudig te herstellen:

ding was deze laag onderhevig aan enige mate-

- uitnemen losgekomen vloerafwerking nabij

Vloeren & Terrazzo
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wasruimte, circa 1m²;
- aanhelen verwijderde egalisatielagen tot circa
1-2mm onder gietvloer, circa 4-5m²;
- aanbrengen primerlaag, circa 4-5m²;
- aanbrengen gietvloer, circa 4-5m² en na verharding vlakschuren met gehandhaafde gietvloer
- opschuren gehele vloeroppervlak (48m²);
- aanbrengen dekkende topcoating in kleur
(48m²) en;
- (optioneel) aanbrengen transparante topcoating over gehele vloeroppervlak (48m²).
Was het vloerenbedrijf verantwoordelijk voor de
slechte hechting tussen de oude egalisatielagen?
Nee. Dit was een verborgen ‘gebrek’. Het herstellen van de andere holklinkende delen was niet nodig: het vloeroppervlak was nog altijd schadevrij
en dat zou in principe ook zo blijven.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of
mail naar info@tbafbouw.nl ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.
Vloeren & Terrazzo

(On)terecht?
Ontevredenheid over
terrazzovloer

natuursteen

Natuursteen
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In 2019 werden een entreehal en toilet voorzien van een terrazzovloer met een totaal oppervlak van
7,3m². Het terrazzobedrijf had een cementgebonden tussenlaag aangebracht die voorzien was van
vloerverwarming en wapening. Vervolgens was een terrazzo toplaag aangebracht. De toplaag bestond uit een zwarte band en licht, multicolor fond. Er waren geen mozaiekbanden aangebracht. Wel
waren er hoeklijnen (zonder neus) geplaatst als eind- en tussenprofiel. Na oplevering waren de bewoners ontevreden over de vlakheid, scheurvorming en glans van de vloer. De bewoners en het terrazzobedrijf kwamen er onderling niet uit. Daarom had laatst genoemde partij het TBA ingeschakeld om de
vloer te beoordelen.
Waarnemingen
“In de woning trof ik een terrazzo vloerafwerking
met een gelijkmatige kleurschakering aan”, vertelt Onno de Vries, onze terrazzodeskundige. “Het
viel me op dat de trap en wanden niet geheel
parallel verliepen. De breedte van het fond in de
gang was wel gelijkmatig met een zeer beperkte
tolerantie (circa 1mm). De band ter weerszijden
van het fond naast de trap was 12 resp. 14cm
20

Natuursteen

breed terwijl aan beide zijden slechts een plint
van vergelijkbare dikte werd aangebracht. Dit
breedteverschil viel niet op. In het bandwerk was
onder strijklicht inderdaad sprake van zeer fijne
krimpscheurtjes. In het toilet was sprake van een
zeer gevarieerde breedte van banden. De band
tegenover het toilet was niet evenwijdig aan het
voor de plint geplaatste tegelwerk. Op een lengte
van circa 50cm was een scheefligging in de band

van circa 1cm aanwezig.

ten brengen. De vloer had vlakker gekund al wil ik

De terrazzovloer was vooral in de gang onvlak.

wel benadrukken dat het om handwerk ging. Ook

Naar de voordeur toe liep de terrazzovloer duide-

was het resultaat van de terrazzovloer in het toilet

lijk op naar het langs de deurmat geplaatste eind-

onvoldoende. De toplaag moest worden uitgeno-

profiel. Direct vanaf de trap gemeten was (door

men en vervangen. Het toilet en gang werden ge-

een optredend randeffect) een gaping van 6mm

scheiden door twee banden, een scheidingsstrip

onder de rei van 1m’ aanwezig binnen 50cm van

en een toiletdeur. Door vervanging van de toplaag

de trapvoet. Middenin het vloerveld kwamen ga-

kon eventueel een (beperkt!) kleurverschil ont-

pingen onder de rei voor van 2-4mm. De glans-

staan. Dit was acceptabel. Als het kleurverschil

graad van de terrazzo vloerafwerking was gereali-

niet beperkt kon worden dan moest de terrazzo-

seerd in de woningbouw.

vloer in zowel de gang als het toilet vervangen
worden.

Conclusie

De klacht over de fijne scheurtjes was onterecht.

Het oppervlak van de terrazzovloer in de gang

Cementgebonden vloeren zijn helaas onderhevig

was bovenmatig onvlak. Vooral omdat de bewo-

aan materiaalkrimp. Krimp kan tot fijne scheur-

ners overwogen om zowel de tussenlaag (van

tjes leiden. Ook de werking van vloerverwarming

aanzienlijke dikte) en toplaag opnieuw aan te la-

kan fijne scheurtjes opleveren. In dit geval waren
Natuursteen
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scheurtje pas onder strijklicht en vanaf zeer geringe hoogte zichtbaar. Ook was de klacht over de
glansgraad onterecht. Het resultaat was zoals de
bewoners mochten verwachten volgens de overeenkomst. Een hogere glansgraad kon worden
gerealiseerd. Maar dat raadde ik af. Over het algemeen levert dit al snel aftekening van looppaden
en een minder slipvast oppervlak op.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar
info@tbafbouw.nl ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.
Natuursteen

