‘DE
PARKEERGARAGE
MAG WEER
GEZIEN WORDEN‘

Projectreview Parkeren

Parkeerkelder Brabantplein, Uden
Het moest een frisse, uitnodigende parkeergarage
worden die aan de NEN2443-2013 normering voldoet.
Ook voor het lopende bezoek aan de parkeergarages
moest het veilig en overzichtelijk zijn. En als dan
een andere parkeergarage is opgeleverd die aan alle
gewenste eisen voldoet, dan is de keuze voor dezelfde
leverancier en applicateur snel gemaakt.
De Gemeente Uden hoefde niet lang na te denken.
De ervaring bij parkeergarage Promenade maakte de
keuze voor Triflex en Meekelenkamp Kunststof Techniek
makkelijk. Ook bij dit project werd vanaf het begin
meegedacht.
Het oplossen van de vochtproblemen, het „onveilige“
gevoel wegnemen en voldoen aan de antislipwaarden uit
de NEN2443-2013 waren belangrijke speerpunten.

Er is gekozen voor twee systemen. De vochtproblemen in
de kelder vroegen om een waterdampdoorlatend systeem.
Daarom is het Triflex UCS systeem toegepast. Omdat het
vloerveld voldoende antislip moest zijn, werd de vloeibare
kunststof ingestrooid met kwartszand.
Door de tractie van een voertuig bij zowel op- als
neergaand gebruik wordt de hellingbaan extreem
zwaar belast. Een duurzaam, degelijk systeem is dan
noodzakelijk. Het Triflex DeckFloor systeem, variant 3
is uitermate geschikt om deze tractie op te vangen
waardoor de parkeerkelder veilig binnen gereden kan
worden.
Een zorgvuldige keuze voor systemen maakt dat de
parkeergarage veilig, fris en uitnodigend aanvoelt.
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Parkeerkelder Brabantplein
Uden
Triflex UCS met instrooiing
Triflex DeckFloor, variant 3
Juni 2015
4.200 m²

UCS systeem met instrooiing









Op basis van Epoxy
In meerdere kleuren verkrijgbaar
Slijtvast
Antislip
Bestand tegen dooizouten
Bestand tegen uitlaatgassen
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie

Gemeente Uden
Gemeente Uden
Meekelenkamp Kunststof Techniek BV

Systeemopbouw
Triflex Pox Finish 151
Triflex Pox Finish 151 met
vuurgedroogd kwartszand
Triflex Pox Finish 151
Ondergrond
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