Projectreview
Seringenplantsoen te Ridderkerk

Projectomschrijving

Projectdetails

De balkons van het Seringenplantsoen in Ridderkerk moesten
grondig gerenoveerd worden. Lekkages waren meer regel dan
uitzondering. Craquelévorming zorgde ervoor dat de uitstraling
van de vloervelden de meeste bewoners niet meer aanstond.










Een oplossing moest worden gevonden, waarbij alle
problemen in één keer aangepakt zouden worden en waar
men nog jaren plezier van zou hebben.
De VvE heeft offertes bij diverse partijen aangevraagd en men
heeft uiteindelijk voor Triflex gekozen, omdat dit de meest
voordelige en duurzame oplossing is. Ook biedt Triflex een
korte uitvoeringstijd welke met zo min mogelijk overlast wordt
uitgevoerd.
Het Triflex BFS systeem heeft, door een instrooiing met Triflex
Micro Chips, een luxe uitstraling en is gegarandeerd
waterdicht. Detailleringen, zoals hemelwaterafvoeren,
dilataties, schrobranden en opstanden zijn afgedicht met het
Triflex ProDetail membraan. Dit membraan vangt de werking
van het gebouw op, waardoor craquelé en scheurvorming tot
het verleden behoren.
De bewoners hebben, dankzij het nieuwe systeem, weer voor
jaren plezier van hun buitenruimte.

Project: Balkons Seringenplantsoen 25-183
Plaats: Ridderkerk
Systeem: Triflex BFS systeem, Chips
Opdrachtgever: VvE Seringenplantsoen 25-183
Applicateur: Rumitec Beton Onderhoud
Opgeleverd: Juli 2014
Oppervlak: 880 m²
Bijzonderheden: Mede door de goede samenwerking met
de firma die de hekwerken heeft vervangen is het project
vlekkeloos verlopen voor de bewoners.

Projectfoto‘s

De gewenste luxe uitstraling ontbrak,

maar ook vertoonden de kitnaden scheuren

en het vloerveld veel craquelé.

De luxe uitstraling is hersteld.

De hemelwaterafvoeren worden in het systeem

Het vloerveld en de opstanden zijn weer strak

geïntegreerd.

afgewerkt.

Triflex BFS systeem, Chips











Antislip
Geschikt voor balkons en terrassen
Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Duurzame bescherming
Makkelijk schoon te houden
Decoratief en kleurrijk
Beperkte overlast voor de bewoners

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor RS
4 Triflex Cryl Finish 205
5 Triflex Micro Chips
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