Persbericht
Vindico hersteld glasschade aan glasmonument aan de Barentszzee
Het Witch (heks) monument Steilneset in Vardö in Noorwegen is door koningin van Noorwegen Sonja geopend in
het bijzijn van architect Peter Zumthor.

Koningin Sonja opent Steilneset, architect Peter Zumthor (r) en Jerry Gorovoy (L)

Dit gedenkteken is ter nagedachtenis van de slachtoffers van heksenvervolging op de plek waar tussen 1598 en 1692
91 vrouwen op de brandstapel omkwamen. In 2009 werd met de bouw van het monument begonnen en bestaat uit
een open glazen gebouw (ca 250 m² gevel) met glassamenstelling van 2 x gehard gelaagd zwart gekleurd glas
(Parsol) met 2 PVB folies.
Het dak is uitgevoerd in Cor-ten staal, een gecorrodeerd staaltype wat niet verder roest. Door de ligging op 50 m
afstand van de Barentszzee met een zilte omgeving in combinatie met de lange bouwtijd en afwatering van het Corten staal op het glas, kwam men toen men 2 maanden geleden de voorlopige bescherming van de houten bekisting
van het glas afhaalde tot grote schrik er achter dat het glas zwaar was aangetast.
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Vervuiling door zilt milieu, zowel binnen- als buitenzijde van het gelaagde glas
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De glazen constructie werd gerealiseerd door MBM Konstruktionen GmbH uit Möckmühl in Duitsland en heeft
Vindico Surface Technologies gevraagd om hiervoor een oplossing te kunnen bieden.
Vindico schakelde haar partner Haenen Onderhoud uit Bladel in om het glas te reinigen. Aangezien de zwarte kleur
van het glas niet toeliet met de machine te polijsten, moest alles met de hand aan binnen en buitenzijde met een
speciale polijstpasta gereinigd worden, om zo te verhinderen dat men geen vertekening in de reflectie van het glas
zou krijgen van het machinale polijsten. De heersende temperaturen op dit noordelijk gedeelte van Noorwegen
(komt nooit boven de +3°C) liet het niet toe om het glas te conserveren met de Vindico N® coating, die alleen tussen
+10° en +40°C aangebracht kan worden. In dit geval had men beter kunnen voorkomen dan genezen en af fabriek de
Vindico N® op het glas aangebracht, dit had in alle gevallen ook het glas beschermd tijdens de bouw en was reiniging
gemakkelijker geweest dan nu met veel minder kosten.

Het monument bij de opening, geheel in oorspronkelijke glasstaat.
Partner: Van Noordenne Groep bv
Op alle door onze vennootschap gedane offertes en met onze vennootschap als opdrachtneemster en/of leverancier gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden van onze vennootschap, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. (z.o.z.) Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

Vindico Surface Technologies BV
P.O. Box 196 ● 3370 AD Hardinxveld-Giessendam ● Netherlands
Transportweg 11 ● 3371 MA Hardinxveld-Giessendam ● Netherlands
Phone +31 (0)184 - 675875 ● Fax +31 (0)184 - 612418
Email info@vindico.info ● Website www.vindico.info
Vatnr. NL8198.44.378.B01 ● HR 24438646
Bank number 13.81.27.271 ● IBAN number NL22RABO0138127271 ● BIC CODE RABONL2U

