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Galerijvloeren Zuidplein te Rotterdam

Projectomschrijving

Projectdetails

Het in 1972 geopende winkelcentrum Zuidplein is een begrip
in Rotterdam en de wijde omtrek. Na de verbouwing tussen
1993 en 1995 behoort het complex met een oppervlakte van
circa 55.000m² tot één van de grootste winkelcentra van
Nederland. De appartementen bevinden zich boven het
winkelcentrum en kenmerken zich door de strakke lijnen
en moderne vormgeving. Het gebouw heeft een grote
bijdrage geleverd aan de uitstraling van het hele complex.










Aan de achterzijde van het appartementencomplex bevinden
zich de galerijen. Elke woning heeft een inham ter plaatse
van de voordeuren welke fungeert als terras. De bestaande
coating onthecht op verschillende plaatsen van de
ondergrond. De wens van de bewoners is dan ook om de
galerijen te voorzien van een duurzame antislip afwerking.
De overlast tijdens de uitvoering moest echter beperkt
blijven. Rumitec Beton Onderhoud heeft de dilataties
voorzien van het waterdichte en scheuroverbruggende
membraan om vervolgens het Triflex BAS systeem op het
gehele vloerveld aan te brengen.
Door te kiezen voor de systemen van Triflex kunnen de
wensen van de bewoners worden uitgevoerd, maar krijgt ook
het complex, de uitstraling die het verdient.

Project: Galerijvloeren Zuidplein 530 t/m 600 en 630 t/m 700
Plaats: Rotterdam
Systeem: Triflex BAS
Opdrachtgever: Pit Beheer
Applicateur: Rumitec Beton Onderhoud
Opgeleverd: Oktober 2012
Oppervlak: 665 m²
Bijzonderheden: Door de veelzijdigheid van de Triflex
producten is het mogelijk om aan de wensen van de
gebruikers te voldoen.

Projectfoto‘s

Het coatingsysteem is verwijderd om een

Het vloerveld is voorzien van Triflex Cryl Primer.

geschikte ondergrond te creëren.

De dilataties zijn voorzien van het waterdichte
Triflex membraan.

Als laatste laag wordt Triflex Cryl Finish Satin

De goot, hemelwaterafvoer, dilataties en

Het eindresultaat: Een mooi, strak en modern

aangebracht als verzegeling van het systeem.

opstanden zijn afgewerkt in RAL 7043

uitziende galerij.

verkeersgrijs.

Triflex BAS systeem
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Antislip
Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Snel uithardend
Chemisch bestendig
Uv-bestendig

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex Cryl R 210
4 Granucol 0,3-0,8 mm
5 Triflex Cryl Finish Satin

