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De loopbrug naar de entree werd tijdens de bouw in 2008
voorzien van een antislip looppad. Het antislip coatingsysteem
vertoonde echter veel slijtage en onthechting. Het looppad was
daarnaast alleen in het midden van de brug aangebracht,
waardoor bewoners geen gebruik konden maken van de
leuning als ze over de veel te gladde loopbrug liepen.










Er moest dus een oplossing gevonden worden, zodat de
bewoners weer veilig bij hun appartement konden komen. De
VvE had reeds een goede ervaring met Triflex en Multi Protect
Nederland BV. De hellingbaan van de parkeerkelder bij het
complex was 2 jaar daarvoor uitgevoerd met de producten van
Triflex. Door de goede ervaringen en de snelle uitharding van
de toegepaste harsen, waardoor de overlast tot een minimum
werd beperkt, heeft de VvE wederom gekozen voor Triflex en
MPN BV.
Het toegepaste Triflex WAS systeem kenmerkt zich door de
hoge antislipwaarde, waardoor de veiligheid van de bewoners
gewaarborgd blijft. Door de keuze uit verschillende
instrooimaterialen, is ook aan de gewenste uitstraling voldaan.
De VvE is dan ook erg tevreden met het eindresultaat. De
loopbrug ziet er weer fraai uit en is nu duurzaam voorzien van
een antislipsysteem.

Project: Houten galerijen en de entree van VvE Koningskers
Plaats: Arnhem
Systeem: Triflex WAS
Opdrachtgever: VvE Koningskers
Applicateur: Multi Protect Nederland BV
Opgeleverd: Augustus 2013
Oppervlak: 114 m²
Bijzonderheden: Door het aanbrengen van het Triflex WAS
systeem is er niet alleen voldoende antislip op de houten
delen van de loopbrug , maar ook de uitstraling voldoet aan
de wens van de bewoners.
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Duurzaam
Hoge antislipwaarde
Minimale overlast door snelle uitharding
Verkrijgbaar in vele kleuren
UV-bestendig
Fraaie uitstraling
De oplossing voor gladde houten delen
Slijtvast
1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor R
4 Kwartszand
5 Triflex Cryl Finish Satin
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