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Elk appartementencomplex verdient een de uitstraling die
past bij de wensen van de bewoners. Ook bij
VvE De Kardinaal was dit het geval. De galerijen waren
vuilgevoelig, ondanks dat deze goed onderhouden werden.
Een doorn in het oog van de bewoners. Het werd dus tijd om
de galerijen te voorzien van een coatingsysteem dat er voor
zorgt dat de schoonmaakwerkzaamheden tot een minimum
worden beperkt, maar waarbij de veiligheid op de galerijen
voorop staat.










VvE De Kardinaal kwam al snel uit bij de producten van
Triflex. De vele mogelijkheden qua uitstraling, de
verwerkingstijd, de duurzaamheid van de producten en de
stroefheid van de systemen spraken de bewoners enorm
aan. Nu moest het alleen nog aangebracht worden. Door
diverse referentieprojecten te bekijken kwam men uit bij de
erkende Triflex applicateur Prolongh.
Het project vroeg om meer dan alleen het aanbrengen van
een toplaag. Diverse systemen zijn aangebracht, omdat elke
verdieping een andere toepassing nodig had. Echter door te
kiezen voor één en dezelfde toplaag, heeft het
appartementencomplex een uniforme uitstraling gekregen,
waar de bewoners trots op zijn.

Project: Galerijen VvE De Kardinaal
Plaats: Zuid Scharwoude
Systeem: Triflex BAS en Triflex BIS/BFS
Opdrachtgever: VvE DE Kardinaal
Applicateur: Prolongh
Opgeleverd: Juni 2012
Oppervlak: 300m²
Bijzonderheden: Door de snelle uitharding van de Triflex
producten is de overlast voor de bewoners tot een minimum
beperkt gebleven.

Projectfoto‘s

Gootdetail voor de renovatie

De dilatatie is met een kit-emulsie dichtgezet

De galerij voor de renovatie: saai, somber en
onvoldoende antislip

Gootdetail na de renovatie

De dilatatie is voorzien van het waterdichte en

De galerijen in een nieuw jasje; mooi en strak

scheuroverbruggende Triflex membraan

afgewerkt, zoals de bewoners het graag wilden
hebben

Triflex BAS systeem
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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 Gekleurd kwartszand
5 Triflex Cryl Finish 202/Satin

