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In 2014 is het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog
uitbrak. Talloze Belgische burgers en militairen vluchtten
naar Nederland. Velen van hen zijn in de omgeving van
Amersfoort opgevangen. Na de oorlog heeft België het
Belgenmonument geschonken aan Amersfoort als dank voor
het opvangen van de vele vluchtelingen.






Het monument vraagt al geruime tijd om grondig
gerestaureerd te worden. Door de herdenkingsjaren is het
geen optie om het monument volledig in de steigers te
zetten. Ondanks dat moest er voor een aantal onderdelen
wel een oplossing komen.
De fontein vertoonde al jaren veel scheurvorming en
lekkages. Er moest naar een duurzame,
onderhoudsvriendelijke oplossing gezocht worden. En
bovenal, de uitstraling van 100 jaar geleden moest weer in
ere hersteld worden. Op advies van ASBO en het bekijken
van meerdere waterpartijen in de omgeving is besloten om
gebruik te maken van de producten van Triflex. Het Triflex
ProDetail systeem is gegarandeerd waterdicht en kan, door
het aanbrengen van Triflex Cryl Finish, in elke gewenste
kleur worden afgewerkt.






Project: Belgenmonument Amersfoortse Berg
Plaats: Amersfoort
Systeem: Triflex ProDetail
Opdrachtgevers: SRO Amersfoort & Monumentenzorg
Amersfoort
Adviesbureau: ASBO bv
Applicateur: Multi Protect Nederland bv
Opgeleverd: Juni 2014
Bijzonderheden: De ornamenten zijn, voor het aanbrengen
van de Triflex producten in oude glorie hersteld.

Projectfoto‘s

De bestaande epoxy coating was volledig vergaan.

Na de primer is het Triflex ProDetail systeem aangebracht.

Na het waterdichte systeem is een kleurfinish aangebracht om de

De fontein van het monument is weer in ere hersteld en de komende

gewenste uitstraling te verkrijgen.

jaren blijft dat ook zo, dankzij de duurzame producten van Triflex.
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Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
Wortelbestendig volgens FLL
Duurzaam
Chemicaliën bestendig
Volledig gewapend
Flexibel
Volledige hechting aan de ondergrond
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