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Betonconstructies 100%
waterdicht afsluiten?
Dat is gegarandeerd door gebruik van Novacell: een koud gespoten en 
dus naadloze bedekking van betondelen die 100% verkleefd ook op 
vochtige ondergronden. Betondelen zoals parkeergarages, kelderwanden, 
daktuinen, reinwaterkelders en kunstwerken. Een product van het hoogste 
niveau. Wenst u meer informatie bezoek dan onze website of neem 
telefonisch contact met ons op.
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Kimmenade Nederland B.V.

Toonaangevend in staal

Met circa 500 gedreven vakmensen ligt onze focus 
op het produceren, conserveren, transporteren en 
monteren van eenvoudige tot complexe staalcon-
structies in de industrie, energy en utiliteitsbouw.

De familie Smulders is sinds 1966 een begrip op 
het gebied van staalconstructies. Gedrevenheid, 

trots, loyaliteit, pragmatisme en eerlijkheid zijn de 
kernwaarden van onze organisatie. 

Dit alles onder de bezielende leiding van onze 
oprichter Geert Smulders welke in 2016 al 50 jaar 
zijn passie en kennis vertaald in de wensen van u 

als klant.
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GEEN ZORGEN 
OVER WATER
Betonconstructies honderd procent waterdicht afsluiten? Dat is gegarandeerd door het gebruik van Novacell: een koud gespoten en 
dus naadloze bedekking van betondelen die 100% verkleeft, ook op vochtige ondergronden. Novacell is door Kimmenade Nederland in 
eigen huis ontwikkeld op basis van geselecteerde bitumen en latexrubber met unieke eigenschappen.

Beton in openbare werken, zoals parkeergarages, kelderwanden, daktuinen, 
vijvers, forten en kunstwerken, heeft veel te lijden onder weersinvloeden 
en gebruik van dooizouten. “Lekkages zijn achteraf moeilijk te traceren en 
slechts tegen zéér hoge kosten op te heffen”, zegt Marco Schippers van 
Kimmenade Nederland. “Met het naadloos gespoten Novacell neem je het 
zekere voor het onzekere en wordt een permanente dichting van de (beton-
nen) ondergrond gegarandeerd, tot in lengte van jaren. Details worden 
naadloos ingewerkt en het product is scheuroverbruggend.” 

EÉN ARBEIDSGANG
Novacell is een met synthetische rubbers gemodificeerde bitumineuze, 
naadloze afdichting. Schippers: “Het aanbrengen gaat snel en zonder 
noemenswaardige overlast. De vier millimeter dikke laag wordt met 
behulp van speciaal ontwikkelde spuitapparatuur in één arbeidsgang 
aangebracht. Omdat we het product met water koud aanbrengen, is 
een vochtige ondergrond voor honderd procent blijvende hechting geen 
probleem.”    ›

Aanbrengen Novacell op brugdek.
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GEMAKKELIJK, SNEL EN DUURZAAM
“We produceren Novacell in eigen huis in onze vestiging in Helmond”, vertelt 
hij. “Het product is continu in ontwikkeling. Novacell is bij uitstek geschikt 
voor het afdichten van steenachtige ondergronden en kan ook in wortelbe-
stendige vorm toegepast worden bij binnentuinen en daktuinen.”
Kimmenade heeft een assortiment van unieke eigen producten die zich 
onderscheiden door hun eigenschappen: gemakkelijk, snel, duurzaam en 
honderd procent gegarandeerd waterproof. Daarnaast biedt Kimmenade een 
extra dienstenpakket aan, waarmee zij de klant in de breedste zin onder-
steunt en ontzorgt. “Zo hoeven onze klanten zich geen zorgen meer te maken 
over water.”   ❚

'De vier millimeter dikke laag 
wordt met behulp van speciaal 
ontwikkelde spuitapparatuur in 
één arbeidsgang aangebracht'

Extra beschermingslaag wordt aangebracht op Novacell.

Novacell aanbrengen op wanden.

Inrichting van de kelder bij het Rijksmuseum in Amsterdam.


