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Ανακαίνιση μνημειακής πρόσοψης κτιρίου 
στην Kalverstraat στο Amsterdam



Από τα σαρωμένα δεδομένα, κατασκευάστηκε ένα 3D 
μοντέλο, το οποίο αποτελούνταν από 35 στοιχεία, τα οποία 
επρόκειτο να γίνουν με το Α1. Για καθένα από τα στοιχεία, η 
Nedcam έφτιαξε ένα άμεσο καλούπι.
Οι άμεσες μήτρες κατασκευάστηκαν από πυρήνα EPS 
(φελιζόλ) με επικάλυψη PU γεμιστικης πάστας, και στη 
συνέχεια σμιλεύτηκε στις ακριβείς διαστάσεις.

Μέσα στα καλούπια τα στοιχεία παρήχθησαν 
χρησιμοποιώντας το A1. Η κατασκευή έγινε 
ξεκινώντας με ένα μη ενισχυμένο στρώμα 
ρητίνης, ακολουθούμενη από πλαστικοποίηση 
4 στρώσεων Triaxial Α1 1 60 g / m2.

Ανακαίνιση μνημειακής πρόσοψης κτιρίου στην 
Kalverstraat, Amsterdam

Στην ανακατασκευή αυτού του κτιρίου δεν 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  τα πρωτότυπα 

υλικά για την ανακαίνιση.
Οι Winhof Architects και van Wijnen Heerhugowaard 
επέλεξαν να δουλέψουν με αντίγραφα φτιαγμένα από το 
οικολογικό σύστημα Α1 ενισχυμένα με υαλοϋφασμα. Η 
ετιαρεία Nedcam παρείχε τη μηχανική μελέτη, την κατασκευή 
των καλουπιών, καθώς και το τελικό φινίσμα της πρόσοψης.

Η παλιά πρόσοψη του κτιρίου έπρεπε να αντικατασταθεί. 
Πρώτα η παλιά πρόσοψη σαρώθηκε με 3D-laserscanning. 
Έτσι η πρόσοψη θα μπορούσε να ξαναχτιστεί ακριβώς στις 
ίδιες διαστάσεις και με τις ίδιες λεπτομέρειες.



Μετά τη σκλήρυνση, τοποθετήθηκε 
στο πίσω μέρος του πάνελ, μια δομή 
στήριξης αλουμινίου που ενώθηκε με 
πλαστικοποίηση. Συμπεριλαμβανομένης 
της αλουμινένιας δομής, τα στοιχεία έχουν 

επιφανειακό βάρος 20 kg / m2.

Λόγω του χαμηλού βάρους τα στοιχεία ήταν εύκολο να 
τοποθετηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάστηκε η 
πρόσοψη του La Place στο Άμστερνταμ.
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Europa/NL Acrylic One
PMS oranje 151
PMS blauw 282

Εμφάνιση
Μια πρόσοψη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
του οικοδομήματος και καταδεικνύεται μέσα από την εμφάνισή 
του. Με το Α1 είναι σχεδόν άπειρες οι δυνατότητες επίτευξης 
διαφορετικών υφών και χρωμάτων, με την προσθήκη 
(φυσικών) υλικών πληρώσεως. Χρησιμοποιώντας καλούπια 
(σιλικόνης) σχεδόν κάθε δομή μπορεί να αναπαραχθεί.

Εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στη φωτιά
Το Α1 έχει εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στη φωτιά και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για έργα με υψηλές απαιτήσεις πυραντίστασης.

Ταξινόμηση των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα 
με με το πρότυπο EN 13501-1: 2002. A1 (Acrylic One) LP01 και
Α1 Triaxial Ύφασμα: B-s1, d0

Ταξινόμηση των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13501-1: 2007 + A1: 2009. A1 LP01 και A1 
Triaxial Ύφάσματα + άμμο (25% της μάζας Α1): A2 - s1, d0

Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών καύσης επιφάνειας ενός 
υλικού που χαρακτηρίζεται ως Α1 σύμφωνα με την ASTM 
E84-15b, πρότυπη μέθοδος δοκιμής για χαρακτηριστικά 
καύσης επιφανείας oικοδομικών υλικών.

Δείκτης διάδοσης φλόγας (FSI)  : 20
Δείκτης Ανάπτυξης Καπνού (SDI) : 15

Ελευθερία μορφής κατασκευών
Επειδή μετά την ανάμειξη του υγρού A1 με τη σκόνη A1, το μίγμα 
Α1 έχει υγρή μορφή, σχεδόν οποιαδήποτε μορφή μπορεί να 
δημιουργηθεί. Αυτό δημιουργεί ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους 
σχεδιαστές που αναζητούν ειδικές μορφές στο σχεδιασμό τους.

Ελαφρύ βάρους
Με τη χρήση του υφάσματος Triaxial Α1, είναι δυνατό να 
δημιουργηθούν ελαφρά πάνελ / αντικείμενα πάχους περίπου 
6 mm και βάρους περίπου 12 kg / m2. Επομένως τα πάνελ 
από Α1 είναι προτιμότερα από άλλα υλικά πολύ βαρύτερα. 
Αυτό επίσης απλοποιεί την εγκατάσταση των πάνελ

Επεξεργασία
Το Α1 είναι υλικό με βάση το νερό και δεν περιέχει επιβλαβείς 
ουσίες. Αυτό το καθιστά ένα ασφαλές υλικό για να δουλέψετε. 
Επίσης, δεν απαιτούνται δαπανηρές επενδύσεις σε εξοπλισμό 
για να χρησιμοποιήσετε το A1. Αυτό σημαίνει ότι το Α1 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλα τα περιβάλλοντα 
παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατάλληλη 
ισορροπία θερμότητας και υγρασίας.

Ανακαινίσεις
Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων, το Α1 είναι 
κατάλληλο υλικό για την ανακαίνιση των κτιρίων όπου πρέπει 
να διατηρηθούν  οι αρχικές διαστάσεις χωρίς όμως να 
χρησιμοποιηθούν αυτά τα πρωταρχικά δομικά υλικά.

Το A1 έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα την κατασκευή 
ελαφρών προσόψεων.
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