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Balkons Prinsenstate in Hoorn
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Projectdetails

Om het woongenot van bewoners te vergroten, zijn enkele jaren
geleden de balkons vergroot. Echter bleek het genot van korte
duur te zijn. De naad tussen de oude en nieuwe vloer gaf,
ondanks de kitemulsie, lekkageproblemen met veel
gevolgschade aan de plafonds. Prioriteit voor Intermaris was
dan ook om een geschikte en duurzame oplossing te vinden,
zodat de problemen tot het verleden zouden gaan behoren.










Uiteindelijk kwam men bij Triflex terecht en werd de oplossing
gevonden in het plaatselijk wapenen van de naad met het
duurzame en flexibele Triflex membraan. Om de balkons
uitstraling te geven werd een kleurfinish aangebracht, die werd
ingestrooid met Micro Chips.
Maar niet alleen de producten van Triflex hebben Intermaris
over de streep getrokken. Ook de betrokkenheid van Tissink
Specialistisch Afdichten BV was van belang om dit project tot
een succes te maken. Door de goede samenwerking tussen de
partijen is de uitvoering vlekkeloos verlopen en hebben de
bewoners weinig hinder ondervonden. Dit is dan ook de reden
dat iedereen zeer te spreken is over het eind resultaat.

Project: Balkons Prinsenstate aan de Alexanderstraat
Plaats: Hoorn
Systeem: Triflex BTS-P en Triflex BFS
Opdrachtgever: Intermaris Hoorn
Applicateur: Tissink Specialistische Afdichtingen BV
Opgeleverd: November 2013
Oppervlak: 750 m²
Bijzonderheden:Overige oplossingen die in de afgelopen
jaren geprobeerd zijn, voldeden niet aan de gestelde eisen.
Triflex kon hier in wel voorzien en dat resulteerde in een
geslaagd project.
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Triflex BFS systeem












Duurzaam
Onderhoudsvrij
Minimale overlast door snelle uitharding
Verkrijgbaar in vele kleuren
UV-bestendig
Fraaie uitstraling
Naadloos
Slijtvast
Kleurrijk
Waterdicht
Geschikt voor balkons en terrassen

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor RS
4 Triflex Cryl Finish 205
5 Triflex Micro Chips
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