Belangrijk veiligheidsbericht
Mogelijke splijtscheuren bij cellenbeton wandplaten (montagebouw)
Productmerken:
Productietijd en -plaats:
Betrokken plaatgroottes:
Toepassingsgebied:

Durox, Hebel en Ytong
tot 2008 in de Nederlandse fabriek te Landgraaf
dikte: ≥ 20cm, breedte: 50 tot 75cm, lengte: 5 tot 6,75m
evt. ingekort tijdens de montage
bedrijfsgebouwen (hallen)

Herkenbaarheid:
De platen dragen geen uiterlijke herkenningstekens zoals serienummers, merken, enz. De
mogelijkheid op splijtscheuren is te herkennen aan een eventuele vervorming of zwelling
van de plaat, soms door schaduw die zich op
de gevel heeft gevormd, of door scheuren in
de gevel.
Risico:
Onder bepaalde omstandigheden zou het in
extreme gevallen kunnen dat een deel van
de plaat loskomt en naar beneden stort en
daardoor potentieel gevaar voor personen oplevert. Tot op vandaag hebben wij hiervan nog
geen bericht gekregen.
Genomen maatregelen:
Wij hebben de meeste gebouwen die mogelijk getroffen zouden kunnen zijn opgespoord,
geïdentificeerd en onderzocht. Deze oproep
geldt dus enkel voor nog niet door ons gekende en onderzochte gebouwen.
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Oproep aan eigenaars, huurders of gebruikers van gebouwen met zulke cellenbeton
wandplaten:
Uw gebouw zou dringend nagekeken moeten
worden. Best neemt U hiervoor onmiddellijk
contact op met ons. Wij zullen u dan informeren hoe eventuele schade kan vastgesteld
worden en, indien nodig, wat er kan gebeuren
om het gebouw terug risicovrij te maken.
Op het internet via www.xella-assistance.
eu hebben wij een uitgebreide beschrijving
en vragenlijst ter beschikking die u helpt om
eventuele schade aan uw gebouw te melden.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op nr.
0800 95 609 elke werkdag van 9u tot 17u of
ons mailen op assistance@xella.com.
Het spijt ons zeer dat wij u hiermee lastigvallen. Maar als kwaliteitsbewuste merkenproducent ziet Xella het als haar plicht om alle
risico’s op ongevallen te vermijden. Wij hopen
dan ook op uw begrip.

