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Kenmerkend voor het wooncomplex aan de Berkenhof is met
name het atrium met aan beide kanten de appartementen.
Doordat het dak in het midden open is, wordt de binnentuin
op natuurlijke wijze bewaterd. De galerijen zijn echter wel
overdekt, waardoor het complex een huiselijke en geborgen
sfeer heeft.

 Project: Galerijen VvE Atrium Dubbeldrecht aan de
Berkenhof 62
 Plaats: Dordrecht
 Systeem: Triflex BAS, variant 1
 Opdrachtgever: VvE Atrium Dubbeldrecht
 Applicateur: Breijer Betonconservering
 Opgeleverd: Juni 2012
 Oppervlak: 220 m²
 Bijzonderheden: Door de snelle uitharding is de overlast
voor de bewoners beperkt gebleven.

Ondanks de overdekte galerijvloeren, worden deze toch als
glad ervaren. Ook laat de bestaande coating te wensen over.
Op diverse plaatsen is sprake van onthechting. Een echte
afbreuk aan het bijzondere appartementencomplex.
Daarom heeft de VvE besloten om de galerijen te voorzien
van een duurzame afwerking met een bijzonder goede
antislip.
Breijer Betonconservering heeft de bestaande afwerking
verwijderd om een goede hechting te verkrijgen voor het aan
te brengen Triflex BAS systeem. Dit systeem kenmerkt zich
door de snelle uitharding, moderne uitstraling, duurzaamheid
en heeft een goede antislip. Zo is aan alle wensen van de
VvE voldaan.
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Het coatingsysteem vertoont veel onthechting en

Het coatingsysteem is verwijderd om een

Oneffenheden zijn weggewerkt om uiteindelijk een

wordt als onvoldoende antislip ervaren.

geschikte ondergrond te creëren.

mooi en strak eindresultaat te bewerkstelligen.

Na het aanbrengen van Triflex Primer en

Het eindresultaat: Een mooi en strak geheel

In het oppervlak zijn geen oneffenheden meer te

Triflex Cryl R 210 wordt het oppervlak ingestrooid

vinden dankzij de goede voorbereiding.
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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 0,3-0,8mm
5 Triflex Cryl Finish Satin

