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Parkeerdek Martin Schilder te Haarlem

Projectomschrijving

Projectdetails

Bij Martin Schilder Automobielbedrijven staat de wens van
de klant voorop. Dit betekent dat bijvoorbeeld de occasions
betrouwbaar moeten zijn en op een aantrekkelijke manier
gepresenteerd moeten kunnen worden. Een parkeerdek met
veel lekkageproblemen is dan geen visitekaartje. Hier was
de opdrachtgever zich ook goed bewust van en daarom ging
men op zoek naar een duurzame oplossing die niet alleen de
lekkageproblemen aan zou pakken, maar ook een frisse en
moderne uitstraling zou bieden.










Daarom kwam men al snel bij Triflex uit. Het Triflex PDS-T
systeem heeft alle eigenschappen die de opdrachtgever
stelde. Omdat het parkeerdek altijd vol met auto’s staat was
een korte verwerkingstijd noodzakelijk. Om het dek niet in
zijn geheel maar in delen af te sluiten, was een aanpak in
fases gewenst. Daarnaast zijn de hellingbanen in het
weekend uitgevoerd om de overlast tot een minimum te
beperken. De gegarandeerde waterdichting en fraaie
uitstraling van het systeem zijn een perfecte combinatie om
het dek zo te maken dat het weer het visitekaartje van het
bedrijf is geworden.
De lekkageproblemen opgelost, de constructie voor vele
jaren beschermd tegen aantasting van buitenaf én een
parkeerdek met uitstraling !

Project: Parkeerdek Martin Schilder Automobielbedrijven
Plaats: Haarlem
Systeem: Triflex PDS-T systeem
Opdrachtgever: De heer P. Brinkmann
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
Opgeleverd: Juni 2012
Oppervlak: 1.500 m²
Bijzonderheden: Door een strakke planning is de overlast tot
een minimum beperkt gebleven.

Projectfoto‘s

De hellingbaan voor de renovatie

Het parkeerdek voor de renovatie

De details worden voorzien van het waterdichte
Triflex membraan

Het vloerveld is voorbehandeld om vervolgens het

De hellingbaan na de renovatie

Het parkeerdek na de renovatie

Triflex PDS-T systeem aan te brengen

Triflex PDS-T systeem
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Waterdicht
Bestand tegen uitlaatgassen, dooizouten, diesel en olie
Volledig gewapend
Naadloos
Uv-bestendig
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend

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

