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Parkeerdek Fellenoord te Eindhoven

Projectomschrijving
De kantoortoren Griffioen vormt het centrale punt in het
"Central Business District" en is tot op heden het hoogste,
meest markante gebouw. Tegenover de Griffioen ligt het
kantoorgebouw Florijn, die bekendheid geniet als het
voormalige WTC in Eindhoven.
Tussen beide gebouwen ligt het parkeerdek Fellenoord. In
de onderliggende parkeerkelders was goed zichtbaar dat de
afwerking niet meer waterdicht was. Er moest een oplossing
komen om het zonaanschenen parkeerdek te voorzien van
een waterdichte afwerking. Door de goede ervaringen die de
opdrachtgever heeft met de erkende Triflex applicateur
Meekelenkamp Kunststof Techniek BV werd al snel de
keuze gemaakt voor het volledig gewapende en
scheuroverbruggende Triflex PDS-T systeem.
De oude afwerking is compleet verwijderd. Vervolgens is een
betonnen druklaag aangebracht. Alle details, zoals de
aansluitingen, inzagingen, dilataties en putten, maar ook het
gehele vloerveld, is voorzien van een Triflex membraan. Na
het aanbrengen van een laatste ingestrooide finishlaag is het
gehele dek voorzien van belijning en zijn de betonnen
stootbanden teruggeplaatst en vastgeplakt.
Kortom, voor alle zonaanschenen parkeerdekken biedt
Triflex ook een waterdichte oplossing.
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Project: Parkeerdek Fellenoord
Plaats: Eindhoven
Systeem: Triflex PDS-T
Opdrachtgever: BFM VvE- & Vastgoedmanagement
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
Opgeleverd: April 2012
Oppervlak: circa 2.500 m²
Bijzonderheden: Doordat een erkende Triflex applicateur
zich richt op meerdere fasen van het renoveren van een
parkeerdek, kan een project sneller en efficiënter worden
uitgevoerd, waardoor kosten en de overlast beperkt blijven.
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Mechanisch belastbaar
Naadloos
Waterdicht
Flexibel
Antislip
Snel uithardend
Zeer slijtvast
UV-bestendig
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
Zelf nivellerend

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex ProTerra
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProTerra
6 Triflex ProTerra slijtlaag
7 Triflex vuurgedroogd kwartszand
8 Triflex Cryl Finish 205

