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De parkeergelegenheid van het Medisch Centrum
Leeuwarden werd te klein, daarom is deze in januari 2011
uitbreid met 300 parkeerplaatsen.
Daarnaast heeft het reeds bestaande gedeelte van de
parkeergarage jarenlang last gehad van lekkageproblemen
door scheurvorming ter plaatse van de opleggingen en de
overgangen van de kanaalplaten. Hierdoor ontstond overlast
en werd de constructie aangetast. Eigenlijk stond vanaf de
opening van deze garage al een renovatie gepland om de
genoemde lekkage en de daardoor ontstane betonschades
op te lossen. Met de toegepaste afwerkingen van Triflex is
dit alles nu verleden tijd.










Het vloerveld van het parkeerdak werd afgedicht met het
scheuroverbruggende Triflex PDS-T systeem. Waar geen
scheuroverbruggend systeem nodig was, maar men wel
dezelfde uitstraling wilde, is het Triflex DCS-C systeem
aangebracht. Hierdoor is een esthetisch fraaie afwerking met
lage onderhoudskosten ontstaan. Door de snelle uitharding
van de producten bleef de overlast voor bezoekers en
personeel zo veel mogelijk beperkt.
Triflex voor parkeergarages met uitstraling!

Project: Parkeergarage MCL Oostergoweg
Plaats: Leeuwarden
Systeem: Triflex PDS-T, Triflex DCS-C en Triflex DFS-R
Opdrachtgever: Medisch Centrum Leeuwarden
Applicateur: Blom Flooring Systems
Opgeleverd: Maart 2011
Oppervlak: 10.400 m²
Bijzonderheden: Door de snelle uitharding van de
producten, zelfs bij lage temperaturen, bleef de overlast
voor de gebruikers van de parkeergarage beperkt.

Projectfoto‘s

Parkeergarage voor de renovatie

De dilataties voorzien van het Triflex membraan

Aanbrengen Triflex Cryl RS 246

Vuurgedroogd kwartszand vol en zat in de nog

Het eindresultaat: De binnendekken voorzien van

Het parkeerdak is voorzien van het

vloeibare Triflex Cryl RS 246 instrooien

het Triflex DCS-C systeem

Triflex PDS-T systeem

Triflex DCS-C systeem
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Snel uithardend
Slijtvast
UV-bestendig
Antislip
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Naadloos
Chemicaliën bestendig
Verwerkbaar bij lage temperaturen

1 Ondergrond
2 Triflex RS 246 ingestrooid
met vuurgedroogd kwartszand
3 Triflex Cryl Finish 209

