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Baggrunden

Udfordringen

Cranswick Foods leverer friske og
forarbejdede fødevarer til
fødevareforretninger i UK, levnedsmiddel- og
restaurationsbranchen med fokus på frisk
svinekød af høj kvalitet, gourmetpølser,
førsteklasses tilberedte kødretter, traditionel
lufttørret bacon, charcuteri og sandwiches.
Renoveringen af gulvet i slagterafdelingen
hos Cranswick Foods i Hull omfattede
fjernelse af de eksisterende overflader, tørring
af betonpladerne, mekanisk forberedelse af
gulvet, grunding med Ucrete PSC og til sidst
gulvbelægning med 9 mm Ucrete UD200.

Der var pres på, da slagterafdelingen kun
havde et kort tidsvindue til gennemførelse af
renoveringen. Alle aktiviteter skulle udføres
inden for 14 timer fra lørdag kl. 16 til kl. 7 den
følgende morgen. Inden for dette tidsrum
skulle det gamle gulv fjernes, underlaget
forberedes og det nye
180 m2 Ucrete UD200 gulv installeres, så
produktionen kunne genoptages hurtigt.
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Vores løsning
Gulventreprenøren HRF kendte arbejdspladsen og -forholdene
og havde etableret et godt forhold til den tekniske chef for
Cranswick Foods. Efter drøftelser, hvor BASF’s konsulent
deltog, var HRF overbevist om, at de kunne fjerne alle
eksisterende gulve med eget udstyr, og derefter tørre og
forberede slagteriafdelingen før udlægning af det
hurtighærdende gulvsystem bestående af grunder Ucrete PSC
og Ucrete UD200 i 9 mm tykkelse.
I løbet af et 14-timers tidsvindue lykkedes det HRF at fjerne det
eksisterende gulv på ca. tre timer, tørre og derefter grunde med
Ucrete PSC, der derefter kunne hærde i tre timer. Da grunderen
var hærdet, påførte HRF’s team Ucrete UD200 i løbet af to timer
og lod det hærde i seks timer ved ca. 10 °C. Endelig kom
Cranswick Foods’ rengøringspersonale til slagteriafdelingen og
afsluttede rengøringen, så produktionen kunne genoptages til
tiden næste morgen.
Fordele for kunden

▪
▪

▪

Den tekniske chef for Cranswick Foods var yderst tilfreds,
idet han havde et fremragende samarbejde med HRF
kombineret med troen på Ucrete-gulvmaterialernes
uovertrufne kvalitet.
Selv om Cranswick Foods erkendte, at der var et problem i
slagteriafdelingen, var der ikke tid til at lukke en af
virksomhedens vitale produktionsafdelinger.
Det specificerede gulvsystem gjorde det imidlertid muligt at
lægge det nye gulv, uden at produktionen blev forsinket.
Et hurtighærdende system med alle Ucretes fordelagtige
egenskaber, udlagt af en dygtig og kyndig entreprenør var
den perfekte løsning.

Oversigt over projektet

▪
▪
▪

Produktionen måtte ikke afbrydes
700 m2 Ucrete UD200 installeret
Afdelingen genoptog arbejde inden for 14 timer

Master Builders Solutions fra BASF

Under varemærket Master Builders Solutions har BASF
samlet sin ekspertise for at skabe brugertilpassede kemiske
løsninger til nybyggeri, vedligeholdelse, reparation og
renovering af byggerier.
Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års
erfaring i byggebranchen. Master Builders Solutions består
af et verdensomspændende netværk af byggeeksperter fra
BASF-koncernen, som sammen med dig er parate til at løse
alle dine bygningsmæssige udfordringer.

Mere information
www.master-builders-solutions.basf.dk

