
Een ontwerpproject voor een ziekenhuis in
Newcastle steunt op GCP
waterdichtingsoplossingen
Het ziekenhuis in Newcastle gebruikt PREPRUFE  300R en BITUTHENE  3000 waterdichting

ProjectProject Ziekenhuizen in Newcastle
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GCP oplossingGCP oplossing PREPRUFE  300R vooraf toegepaste waterdichting, BITUTHENE  waterdichting, HYDRODUCT  drainageplaten
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Overzicht
Het project

Een deal van £ 300 miljoen waarbij gezondheidsdiensten in Newcastle alle acute gezondheidsdiensten verhuisden van

de Newcastle General Hospital-site naar de nieuwe moderne faciliteiten in het Royal Victoria-ziekenhuis en Freeman-

ziekenhuis; een effectieve samensmelting van drie sites naar twee.

Het ontwerpproject van het ziekenhuis omvatte renovaties aan bestaande gebouwen en het bouwen van nieuwe

commerciële gebouwen.

Het plan omvatte een nieuw kanker- en niercentrum dat gebouwd werd aan de achterzijde van het bestaande

Freeman-ziekenhuis, alsook een nieuwe parkeergarage met 810 parkeerplaatsen over meerdere verdiepingen. De

ontwikkeling van het Royal Victoria-ziekenhuis omvatte een nieuwe klinische blok, een blok voor klinische

ondersteuning, een kinderafdeling en een A&E-afdeling.

"Het gekozen membraan moet geschikt zijn voor toepassing in een besloten site en

op een permanente bekisting."

Het hospitaalontwerp specificeerde waterdichting van de kelder naar BS 8102 niveau 1 en 3, met membranen die

geschikt waren voor toepassing op keldermuren en platen onder het maaiveld. Het gekozen membraan moest geschikt

zijn voor toepassing in een besloten site, aan permanente bekisting.

Daarnaast was drainage vereist om hydrostatische druk op de keldermuren te beheren. Het ontwerp van het

commercieel gebouw werd bemoeilijkt door uitzetvoegen die altijd een groot risico vormen voor ondergrondse

gebieden.
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Eén van de hospitaalsites was gelegen op een helling met een gebouw met trappen, waardoor het waterdicht maken

van een halve kelder van een niveau 3-gebied vereist was. Het gebied bevatte ook een keermuur die aarde

ondersteunde en waterdichting aan de keldermuren vereiste.

Naast het leveren van producten bood GCP deskundige ondersteuning bij ontwerp en op de site in de vorm van

werfbezoeken, ondersteuning ter plaatse en technische en CAD-service omdat het project complexe afwerking

vereiste en probleemoplossing bij elke stap.

Om te voldoen aan de vereisten van het hospitaalontwerp werden zowel PREPRUFE  300R als BITUTHENE  3000

gebruikt op de keldermuren op niveau 1 (parkeergarage met meerdere niveaus) en niveau 3 als bescherming tegen de

effecten van gaspenetratie.

PREPRUFE  leverde een vooraf toegepaste waterdichtingsoplossing, geschikt voor onder de platen en op besloten

keldermuren.

BITUTHENE  3000, een zelfklevend waterdicht membraan, werd vooraf toegepast op plaatsen met verwijderbare

bekisting, gevolgd door GCP HYDRODUCT  drainageplaten om het membraan te beschermen.

Blue360℠ Design Advantage: uw ontwerp met één enkele bron.
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te

verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op

andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-

klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.
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