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Projectomschrijving

Projectdetails

Aan de A28 bij Nijkerk is in 2008 een echte blikvanger
gerealiseerd; het gebouw Recalux bestaat uit een
kantoordeel, een bedrijfshal en een parkeerdak.












Het parkeerdak is in 2008 voorzien van een afdichtende
laag, die niet geschikt bleek te zijn voor dit dak. Al snel werd
duidelijk dat het vloerveld begon te werken met
scheurvorming tot gevolg. Tevens waren er
afschotproblemen, waardoor er sprake was van veel
plasvorming na een regenbui. In 2011 is er gezocht naar een
echte oplossing en die werd gevonden in het Triflex PDS-T
systeem. Behalve het aanbrengen van het Triflex systeem
zijn er ook aanpassingen aan het vloerveld uitgevoerd, zoals
het plaatsen van extra putten en afschotherstel op het
parkeerdak. Alles om ervoor te zorgen dat de plasvorming tot
het verleden behoord.
Voor het aanbrengen van een duurzame, waterdichte en
scheuroverbruggende afwerking is het Triflex PDS-T
uitermate geschikt. Ook de 10 jaar verzekerde garantie zorgt
ervoor dat de opdrachtgever geen omkijken meer heeft naar
het parkeerdak.
Triflex voor een goede waterdichte oplossing met een
prachtig resultaat.

Project: Parkeerdak Recalux aan de Sluiswachter 20
Plaats: Nijkerk
Systeem: Triflex PDS-T
Opdrachtgever: Recalux Vastgoed
Architect: Bureau Bos
Aannemer: Slingerland Bouw
Applicateur: Blom Flooring Systems
Opgeleverd: September 2011
Oppervlak: 1.650 m²
Bijzonderheden: Op het aangebrachte systeem is een
10 jaar verzekerde garantie afgegeven.

Projectfoto‘s

Deze laag was echter niet scheuroverbruggend,

Ondanks de flexibele kit emulsie in de dilataties

Om een goede hechting aan de ondergrond te

Het vloerveld is voorzien van een volledig

er een waterdicht eindresultaat is ontstaan,

kunnen garanderen werd de afwerking

gewapend membraan, waardoor

zonder scheurvorming!

Het parkeerdak werd in 2008 voorzien van een
afdichtende laag,

verwijderd.
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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

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

