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Regen tijdens een voetbalwedstrijd is voor de spelers niet
fijn, maar ook de supporters van FC Utrecht ondervinden
hier regelmatig overlast van in stadion Galgenwaard. De
stalen vergaarbakken, welke voor een deel boven de
tribunes zijn gepositioneerd, zorgen voor lekkages door
verstopping en corrosie. Een oplossing moest worden
gevonden om deze problemen te verhelpen.

 Project: Vergaarbakken stadion Galgenwaard
 Plaats: Utrecht
 Producten: Triflex ProDetail, Triflex ProFibre en
Triflex Cryl Finish 205 in RAL 9010
 Opdrachtgever: Stadion Galgenwaard
 Applicateur: Eurosafe Solutions
 Opgeleverd: April 2013
 Bijzonderheden: De Rope Acces methode is niet onbekend
voor stadion Galgenwaard: de stalen constructie van het dak
is ook behandeld door het team van Eurosafe Solutions. Van
dit adembenemende project is toen een film gemaakt.

Door de goede ervaringen van de opdrachtgever kwam men
al snel uit bij de duurzame producten van Triflex. Maar hoe
krijg je het materiaal aangebracht op circa 20 meter hoogte?
Rope Acces is een methode waarmee met behulp van
abseiltouwen een moeilijk bereikbare plek onderhouden kan
worden. Al eerder zijn er werkzaamheden in Galgenwaard
uitgevoerd door dit team. Speciaal voor deze opdracht is een
cursus Triflex applicatie gevolgd, zodat de klimmers precies
wisten hoe ze het Triflex systeem moeten verwerken. Op
deze manier kon de klus veilig en snel op hoogte geklaard
worden.
De lange levensduur van Triflex ProDetail zorgt ervoor dat
men de komende jaren geen omkijken meer heeft naar de
vergaarbakken. Bezoekers van Galgenwaard kunnen weer
genieten van de wedstrijden, zonder nat te worden!

Projectfoto‘s

Op grote hoogte worden de vergaarbakken voorzien van het Triflex ProDetail membraan.

Zodat de supporters tijdens een voetbalwedstrijd droog kunnen zitten en de lekkageproblemen opgelost zijn.
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Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
Volledig gewapend
Bestand tegen chemicaliën die normaal in de lucht of het
regenwater voorkomen
Hechting op bijna alle ondergronden
Flexibel
Naadloos
UV-bestendig
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