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Een transformatorhuis speelt een rol bij het transport en de
distributie van elektriciteit. Het gebouw herbergt een of
meerdere transformatoren. Het is dus van belang dat het dak
gegarandeerd waterdicht is.










De verouderde dakbedekking van het transformatorhuis aan
de Knipstraat veroorzaakte meerdere lekkages in de
onderliggende ruimtes. En zoals iedereen weet gaan
elektriciteit en water niet samen. Er ontstaan dan gevaarlijke
situaties.
Het renoveren van het dak was noodzakelijk om meer
problemen te voorkomen. Door de wens van de
opdrachtgever om aan te sluiten op een gedeelte van het
bestaande dakbedekkingsysteem, werden een aantal
dakmaterialen uitgesloten. Aangezien de producten van
Triflex hechting hebben op vrijwel iedere ondergrond en
garantie hebben op een langdurige waterdichting was de
keuze snel gemaakt.
Omdat men regelmatig werkzaamheden op het dak uitvoert,
moest de coating ook voldoende antislip zijn. Met het
aanbrengen van het scheuroverbruggende en waterdichte
ProTect systeem werd aan alle wensen en eisen voldaan.

Project: Transformatorhuis Eneco aan de Knipstraat
Plaats: Utrecht
Producten: Triflex ProTect
Aannemer: De Bruijn Dakbedekkingen
Applicateur: J.L. Kunststoffen BV
Opgeleverd: November 2012
Oppervlak: 160 m²
Bijzonderheden: Door een scheuroverbruggend, duurzaam
en voldoende antislip systeem aan te brengen, behoren
sinds kort de lekkageproblemen tot het verleden.
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Om een goede hechting te verkrijgen is de

Vervolgens is er een Triflex Cryl Primer

Om een strak geheel te creëren, zijn de

ondergrond goed schoongemaakt.

aangebracht.

vliesoverlappen bewerkt met Triflex Cryl Spachtel.

Het vloerveld is waterdicht gemaakt door het

Voor de veiligheid is het Triflex ProTect systeem

Het eindresultaat: Een beloopbaar waterdicht dak!

aanbrengen van het Triflex ProTect systeem.

ingestrooid met kwartszand. Hierdoor ontstaat een
voldoende antislip loopvlak.
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Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
Volledig gewapend
Bestand tegen chemicaliën die normaal in de lucht of het
regenwater voorkomen
Hechting op bijna alle ondergronden
Flexibel
Naadloos
UV-bestendig
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