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Projectomschrijving

Projectdetails

Op de hoek met de parkpromenade staat sinds 2009 het
nieuwe sociaal cultureel centrum De Sterrentuin.
Het complex biedt niet alleen onderdak aan de bibliotheek en
aan sociaal culturele organisaties, maar ook aan
appartementen.










Het bijbehorende parkeerdak vertoonde scheurvorming,
waardoor er veel ingereden water naar beneden op de andere
auto’s lekte. De VvE zocht samen met de aannemer naar een
oplossing.
De wens was een duurzame oplossing voor de bewoners. Het
betrokken adviesbureau adviseerde om het Triflex ProPark
systeem aan te laten brengen. Dit systeem is waterdicht,
scheuroverbruggend en gaat circa 25 jaar mee. De aannemer
en VvE waren, door de goede eigenschappen en het
probleemoplossend vermogen van het systeem, snel
overtuigd. Bijkomend voordeel van het Triflex systeem is de
snelle uitharding. De overlast voor de bewoners werd tot een
minimum beperkt. Het parkeerdak is in een maand tijd
compleet gerenoveerd.
Het parkeerdek voldoet aan alle eisen van de bewoners,
waardoor niet alleen de aannemer, maar ook Triflex en Ballast
Nedam Infra Specialiteiten er een tevreden klant bij hebben.

Project: Parkeergarage Sociaal Cultureel Centrum
Plaats: Leiderdorp
Systeem: Triflex ProPark, variant 1
Opdrachtgever: Winters Bouw & Ontwikkeling BV
Applicateur: Ballast Nedam Infra Specialiteiten
Opgeleverd: Mei 2013
Oppervlak: 630 m²
Bijzonderheden: De herkenbare problemen voor dit type
vloer is op de juiste manier hersteld en lekkages zijn
verholpen.

Projectfoto‘s

Het parkeerdek vertoonde scheurvorming

Na het aanbrengen van het waterdichte Triflex

Door deze slijtlaag in te strooien met

waardoor lekkageproblemen zijn ontstaan.

membraan werd een slijtlaag aangebracht.

vuurgedroogd kwartszand ontstaat een voldoende
antislip oppervlak.

Na het aanbrengen van Triflex Cryl Finish, wordt

Ook het parkeerdak dat in het pand gesitueerd is,

de belijning aangebracht.

is voorzien van het Triflex ProPark systeem om

Het eindresultaat! Een waterdicht parkeerdak.

lekkageproblemen te vermijden.

Triflex ProPark systeem











Waterdicht
Diesel en (rem)olie bestendig
Volledig gewapend systeem op basis van PMMA
Naadloos
Uv-bestendig
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProPark
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProPark
6 Triflex DeckFloor slijtlaag
7 Instrooimateriaal
8 Triflex Cryl Finish 209
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