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De Ruïne van Teylingen bestaat uit de nog altijd
indrukwekkende rondburcht (37 m doorsnee) op een
kasteeleiland omgeven door een brede gracht. Aan de
binnenzijde van de muur zijn grote spaarbogen te zien,
waarop een weergang is aangebracht. Tegen de muur is ook
het massieve woongebouw opgetrokken. Het is nu een lege
romp, maar vroeger had het vier bouwlagen, waarvan de
eerste was overwelfd. Sinds 1801 staan de ringmuur en de
donjon op de monumentenlijst.










Om verval en schade aan de ruïne tegen te gaan was het
noodzakelijk om de ringmuur te voorzien van een
waterdichte afwerking. Schade door intreding van vocht
moest worden uitgesloten. Omdat het een rijksmonument is,
werden strenge eisen gesteld aan de uitstraling van het toe
te passen product.
Het vloeibaar aangebrachte Triflex ProTect membraan met
een finish in de gewenste tint, hebben ervoor gezorgd dat de
bovenzijde van de ringmuur niet alleen waterdicht is
afgewerkt, maar ook een kleur heeft gekregen die past bij de
uitstraling van de Ruïne van Teylingen.
De toekomst van dit soort monumenten wordt gewaarborgd
door de afdichtingsystemen van Triflex !

Project: Ruine van Teylingen
Plaats: Sassenheim/Voorhout
Systeem: Triflex ProTect
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Applicateur: Multi Protect Nederland
Opgeleverd: December 2011
Oppervlak: 40 m²
Bijzonderheden: Een modern product, met een oude
uitstraling.

Projectfoto‘s

Het oppervlak voor de renovatie

Het schoonbikken van de bestaande muur

De muur voorzien van een afschotlaag van
kalkmortel

Het oppervlak behandeld met de Triflex producten

Elk moeilijk detail voorzien van het waterdichte

Het eindresultaat!

systeem van Triflex

Triflex ProTect systeem
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Een onderneming van de Follmann Groep

Naadloos
Waterdicht
Volledig gewapend
Flexibel
In diverse kleuren verkrijgbaar
Snel uithardend
UV-bestendig
Bestand tegen chemicaliën die in de lucht of regenwater
voorkomen
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