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Wandeldek Tetragebouw Deltares te Delft

Projectomschrijving

Projectdetails

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut dat adviseert over
het beheer van delta’s, kust- en riviergebieden. Het gebouw, in
de vorm van een tetraëder en ontworpen door Jeanne
Dekkers Architectuur, is in september 2013 opgeleverd. Het
omringende landschap en de aparte toegangsbrug is in het
ontwerp meegenomen.










De betonnen wandelbrug naar de hoofdentree van het
gebouw is onbehandeld en wordt zeer glad en daarmee als
gevaarlijk ervaren. Zowel bij droog weer als bij natte
omstandigheden. Bij vorst strooit men met dooizouten, echter
tasten deze in de loop van de tijd het beton aan.
Er moest dus een oplossing gevonden worden. Een coating
die voldoende antislip en bestand tegen dooizouten is. Voor
weinig overlast zorgt en qua uitstraling past bij de rest van het
gebouw.
Door het aanbrengen van het Triflex BAS 3-laags systeem
heeft men een duurzame antislip vloer gerealiseerd welke
middels het gekleurde kwartszand een moderne, maar
neutrale uitstraling geeft aan de wandelbrug. Doordat het
materiaal op basis is van PMMA is deze bestand tegen
dooizouten en wordt de betonnen constructie jarenlang
beschermd.

Project: Wandeldek Tetragebouw Deltares
Plaats: Delft
Systeem: Triflex BAS, 3-laags systeem
Opdrachtgever: Deltares
Applicateur: Rumitec Beton Onderhoud
Opgeleverd: Juni 2014
Oppervlak: 240 m²
Bijzonderheden: Relatief eenvoudig uitvoerbaar project,
omdat het complex zo goed als nieuw is en de
voorbehandeling dus gemakkelijk is. Omdat ook het
loopverkeer overdag zich concentreert tijdens het begin en
einde van de werkdagen werd er ook weinig overlast
ondervonden.

Projectfoto‘s

De betonnen wandelbrug werd als glad ervaren.

Door het aanbrengen van het Triflex systeem, heeft de wandelbrug de uitstraling en gewenste stroefheid gekregen.

Triflex BAS systeem, 3-laags











Antislip
Geschikt voor wandeldekken
Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Duurzame bescherming
Onderhoudsvrij
Decoratief
Vele kleurvariaties mogelijk

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor R
4 Triflex Cryl Finish 205
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