Tegelzetters houden van
een federatie in actie
Het sprookje van Fecamo & Natuursteen West-Vlaanderen blijft maar duren! Voor de zoveelste
keer sloeg het bestuur van Fecamo-West de nagel op de kop, getuige daarvan de circa 160 geïnteresseerde aanwezige bouwvakkers op maandagavond 13 december in de nieuwe B’aula van de
Confederatie Bouw. Een mooie afsluiter van het jaar 2010, met een boeiende cursus van Febenat
en praktische demo van Innotec als geslaagde apotheose.

Actuele thema’s
De West-Vlaamse afdeling is stilaan een
begrip geworden in de Belgische tegelzetterswereld. Zelfs van ver buiten de provinciale grenzen mag de federatie telkens
weer menig vertegenwoordiger en bedrijf
van afwerkberoepen verwelkomen. Eén
van de hoofdingrediënten van het succesverhaal is zondermeer de goed doordachte keuze van onderwerpen die elke
tegelzetter boeien en aanbelangen
omdat ze praktijkgericht en actueel zijn.
Zo ook op het vierde en laatste evenement van 2010, een info-avond op 13 december in Kortrijk met als thema’s
‘inloopdouches naadloos verdichten’ en
‘natuursteen anders bekeken’. In zijn eindejaarsspeech gunde Fecamo-West voorzitter Peter Goegebeur het talrijk
opgekomen publiek een mysterieuze
glimp op 2011, gevolgd door een korte
voorstelling van het nieuwe natuursteenvademecum van Febenat. Onder de noemer “Natuursteen anders bekeken” werd

de inhoud van dit bijzonder nuttige naslagwerk met illustraties uitvoerig besproken door Geert Legein, directeur van de
Federatie van Belgische Natuursteengroothandelaars. De aanwezigen werden
wegwijs gemaakt in de beste keuze en
correcte plaatsing- en onderhoudstoepassingen van natuursteentegels.
DeÒ ‘snelcursus’ werd beëinigd met de
wijze woorden “natuursteen is een levend
product”, waarbij het verspreiden van correcte informatie, een goede uitvoering en
kennis van de juiste onderhoudsvoorschriften belangrijke aandachtspunten
zijn.
Demonstratie
Een half uurtje later werd door Filip Vansteenhuyse van Innotec een innovatief
waterdichtingsysteem voor douchecellen
voorgesteld. In het atelier van Syntra Kortrijk volgde een live demonstratie: een gesimuleerd stortbad werd voorzien van
twee lagen waterdicht membraan dat

door middel van luchtdruk fijn op de douchewanden werd gespoten. Opvallend
was de snelheid waarmee de lagen ‘nat in
nat’ aangebracht konden worden. Bovendien is de grondlaag donker van kleur,
zodat de lichtere eindlaag zorgvuldig
zichtbaar verwerkt kan worden en een
goede waterdichting tot in het kleinste
hoekje gegarandeerd is.
Afsluiter
Fecamo & Natuursteen West-Vlaanderen
profileert zich steeds meer als een onuitputtelijke en uiterst betrouwbare informatiebron. Niet verwonderlijk als je weet dat
de sturende werkgroep dagelijks de voelsprieten uitsteekt om alle evoluties van
technieken en innovaties op de voet te
volgen.
Ook tegelzetteropleidingen worden regelmatig gescand op hun noden en kwaliteit. Zo scoorde de cursus voor
dekvloerplaatsers die Syntra Brugge recent heeft opgestart een dikke 9,5/10!
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