
Uitnodiging workshop/discussie 
‘Zorgzaam en zorgenvrij vastgoedonderhoud met dampdoorlatende bouwmaterialen’

L.S.,
Guram Kochibrolashvili (afgekort Kochi) MSc (CEO, KochiToon Innovations BV) en Sander van Loon MSc (CEO, Van Loon Chemical 
Innovations BV) nodigen iedereen die geïnteresseerd is uit voor een gratis workshop/discussie 

‘Zorgzaam en zorgenvrij vastgoedonderhoud met dampdoorlatende bouwmaterialen’
De workshop bestaat uit twee delen: de theoretische en de praktische. 
Tijdens het theoretische deel geven de organisatoren een lezing, getiteld ‘Het temmen van de grootste boosdoener van de 
bouw’, waarbij een beknopt overzicht wordt gegeven van de historische duurzame bouwmaterialen en hun kerneigenschappen, 
en hun opvolgers: het innovatieve universele reparatiemiddel 1toFILL en de universele lijm SuperVast. 
Na de lezing vertelt schilder-zzp’er Leen Kalee (Schildersbedrijf Leen Kalee, Katwijk ZH) over zijn ervaring met de bestaande 
2component vulmiddelen en met 1toFILL  en is er ruimte voor discussie, vragen en antwoorden. 
In het tweede deel kunnen de aanwezigen de applicatie van 1toFILL  praktisch uitproberen op diverse houten constructies, met 
het doel om kennis te maken met een nieuwe applicatietechniek: ‘stukken op hout’.

Voor basisinformatie over 1toFILL  verwijzen wij naar onze website www.1tofill.com. 
 
De workshop/discussie vindt plaats op 15 april 2014, aanvang 14.00 uur. 

Locatie presentatie: Science Park 408 (auditorium begane grond), 1098 XH Amsterdam
Locatie VLCI laboratorium: Science Park 408, 1098 XH Amsterdam. 

Programma:
14.00 – 14.30 Inloop, koffie, frisdrank.
14.30 – 15.00 Lezing van Guram Kochi en Sander van Loon: ‘Het temmen van de grootste boosdoener van de bouw’.
15.00 – 15.15 Verslag van schilder-zzp’er Leen Kalee (Schildersbedrijf Leen Kalee, Katwijk ZH) over zijn ervaring met de bestaande 
2component vulmiddelen en met 1toFILL. Demonstratie met foto’s en toelichting.
15.15 – 15.45 Discussie/Beantwoorden van vragen.
15.45 – 16.00 Bezichtiging van het laboratorium van Sander van Loon.
16.00 – 16.50 Demonstratie van de uitgeharde samples van 1toFILL  en SuperVast. Applicatie van 1toFILL  en SuperVast op 
verschillende materialen en constructies, waaraan de aanwezigen deel kunnen nemen. 
16.50-17.00 Een kort afsluitend woord van Guram Kochi. 

De aanwezigen ontvangen een 0,5 kg emmertje 1toFILL en een 0,3 kg emmertje SuperVast per persoon, 
gezamenlijk t.w.v. € 51,95 excl BTW 21%.

Aansluitend is er een netwerk borrel in het restaurant Meet & Eat op de begane grond Science Park 408. 

Aanmelding  gewenst: emailen naar info@1tofill.com  
Deelname is gratis
Meenemen voor het praktische deel: 2 plamuurmessen, breed en smal en bij voorkeur van roestvast staal. 

Mobiel Sander van Loon: 06 50874415; tel. lab.: 020 4685657
Mobiel Guram Kochi: 06 149 88 056; tel.: 070 352 15 65 
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