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De Dichtersbuurt maakt deel uit van de wijk Overstegen en
ligt op ongeveer twee kilometer afstand van het centrum van
Doetinchem. De wijk heeft rustige straten met zowel
laagbouwwoningen als appartementen. In de twee flats aan
de Marsmanstraat wonen vooral senioren.










10 jaar geleden is op de galerijen een ophoogsysteem
aangebracht. Doordat de dilataties van de beton elementen
niet doorgezet waren, ontstond er scheurvorming in de
coating van het ophoogsysteem. Het gevolg: vochtproblemen en betonschades. Omdat het oude
ophoogsysteem onherstelbaar beschadigd was, is er voor
gekozen het volledige ophoogsysteem te vervangen door
een ophoogsysteem van Triflex.
Het Triflex BIS/BFS systeem kenmerkt zich door de vele
esthetisch fraaie afwerkingsmogelijkheden en de duurzaam
beschermende eigenschappen. Omdat hierbij ook de details
en randaansluitingen voorzien worden van het Triflex
membraan, wordt een gegarandeerde duurzame afdichting
verkregen.
Het resultaat; Een mooi project waarbij zowel de
opdrachtgever als de bewoners zeer tevreden zijn over de
beperkte overlast tijdens de uitvoering en natuurlijk het
eindresultaat.

Project: Flats aan de Marsmanstraat
Plaats: Doetinchem
Systeem: Triflex BIS/BFS
Opdrachtgever: Sité Woondiensten
Applicateur: NBK Oost
Opgeleverd: December 2011
Oppervlak: 500 m²
Bijzonderheden: Door de snelle uitharding van de producten
bleef de overlast voor bewoners beperkt.
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De galerij voorzien van het Triflex ophoogsysteem
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systeem geïntegreerd

Elk detail voorzien van het waterdichte Triflex

De toegang tot de noodtrap is ook voorzien van

Het eindresultaat!
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Licht in gewicht
Brandvertragend
Geïntegreerd afschot
Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
In diverse kleuren verkrijgbaar
Geen loopvoorzieningen noodzakelijk
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1 Ondergrond
2 Dampremmende kleefstoflaag
3 Isolatie
4 Drukverdeellaag

