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Galerijen Roosflat te Zwijndrecht
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De galerijen van de Roosflat waren verouderd en werden als
erg glad ervaren. Zonde voor een flat die op één van de
uniekste plekjes van Zwijndrecht ligt. Ook de VvE dacht er zo
over en vond het tijd om in actie te komen.

 Project: Galerijen Roosflat
 Systeem: Triflex BAS. De dilataties zijn voorzien van het
gewapende Triflex Cryl R 230 membraan.
 Opdrachtgever: VvE Roosstraat
 Applicateur: Rumitec B.V.
 Opgeleverd: Juli 2013
 Oppervlak:1.080 m²
 Bijzonderheden: Op verzoek van de VvE zijn de
schrobranden niet voorzien van een coating. Dit omdat ze
onlangs geschilderd zijn. Wel is de kleur van de
gepigmenteerde finish aangepast aan de kleur van de
toegepaste verflaag.

De VvE vroeg meerdere offertes aan. Verschillende bedrijven
boden hun diensten en systemen aan. Geen eenvoudige klus
voor de VvE om een keuze te maken uit alle aanbiedingen.
Ook Rumitec heeft een offerte ingediend. Het Triflex BAS
systeem werd aangeboden.
Na de ledenvergadering was iedereen unaniem. De uitstraling,
de snelle uitharding en daardoor de geringe overlast en de
duurzaamheid van de producten van Triflex sprak iedereen
aan. En zo mocht Rumitec de 10 galerijen voorzien van het
Triflex BAS systeem.
Door ook de dilataties te voorzien van het Triflex Cryl R 230
membraan heeft de VvE niet alleen gekozen voor uitstraling,
maar ook voor duurzaamheid. Lekkages krijgen geen kans,
waardoor de levensduur van de galerijen aanzienlijk verbeterd
werd.
Mede door de mooie zomer en de snelle uiharding, konden de
bewoners weer snel genieten van de gerenoveerde galerijen.
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De bestaande afwerking is verwijderd om zo een

De dilataties zijn afgedicht met het duurzame

Het vloerveld wordt verzegeld door het

goede hechting te verkrijgen met de ondergrond.

Triflex Cryl R 230 membraan.

aanbrengen van Triflex Cryl Finish Satin.
Zie hier hoe dit gebeurt.

Door de dilatatie niet in te strooien is de kans op

De randaansluiting is voorzien van een kleurfinish,

Aan de wensen van de bewoners is gehoor

scheurvorming minimaal.

die perfect aansluit bij de kleur van de

gegeven. De galerijen hebben uitstraling en gaan

schrobrand.

weer jaren mee.

Triflex BAS systeem
 Antislip
 Geschikt voor balkons, galerijen,
wandeldekken en terrassen
 Mechanisch belastbaar
 Koud aan te brengen
 Beperkte overlast voor de bewoners
 Chemisch bestendig
 Makkelijk schoon te houden
 UV-bestendig
 Decoratief

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor R
4 Gekleurd kwartszand
5 Triflex Cryl Finish Satin

Triflex BV ● Postbus 40128 ● 8004 DC Zwolle ● Tel. +31 38 460 20 50 ● Fax +31 38 460 38 57 ● info@triflex.nl ● www.triflex.nl

