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Hotel Vianen-Utrecht is een luxueus Van der Valk Hotel,
centraal gelegen aan de A2 in het midden van het land.
Sfeer, gezelligheid en comfort zijn kenmerkend voor het
hotel en persoonlijke aandacht voor de gast staat centraal.
Elke dag opnieuw. Het hotel is al jaren een vertrouwde
locatie voor vele gasten. Een goede indruk maken door de
juiste uitstraling is voor de opdrachtgever van groot belang.










Door de vele scheurvorming en aantasting van het beton
paste het parkeerdek echter niet bij de identiteit die
Van der Valk uit wil dragen.
Het doel was dan ook dat de hellingbaan en het parkeerdek
er weer strak uit moesten zien. Een groot probleem voor de
opdrachtgever was de afsluiting van het dek. Dagelijks wordt
veel gebruik gemaakt van de parkeervoorziening en de
plaatsen konden eigenlijk niet gemist worden. Het was dus
noodzakelijk om de overlast tot een minimum te beperken.
Om dit te realiseren heeft men ervoor gekozen om het
parkeerdek in de winterperiode te renoveren.
Door de snelle uitharding van de Triflex producten, ook in de
winterperiode, bleef de overlast beperkt, maar ook werd de
uitstraling gerealiseerd die gewenst is.

Project: Parkeerdek Van der Valk
Plaats: Vianen
Systeem: Triflex PDS-T en Triflex PDS-R
Aannemer: Bouwbedrijf Wessels Rijssen
Applicateur: Multi Protect Nederland
Opgeleverd: Februari 2012
Oppervlak: 2.650 m²
Bijzonderheden: Ook in de koude maanden van het jaar is
het geen enkel probleem om een parkeerdek te voorzien van
een gewapend en scheuroverbruggend systeem.
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Het parkeerdek vertoonde veel scheurvorming

Het oppervlak is grondig geschuurd om een glad

Vervolgens is het gehele parkeerdek voorzien van

waardoor lekkageproblemen zijn ontstaan.

oppervlak en een goede hechting te creëren.

het waterdichte en scheuroverbruggende
membraan.

Het eindresultaat: Een parkeerdek met uitstraling.

Het plaatsen van plantenbakken, betonnen

Ook de hellingbaan is voorzien van een

stootbanden en lantaarnpalen is geen enkel

gewapend Triflex systeem.

probleem.
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Waterdicht
Diesel en (rem)olie bestendig
Volledig gewapend systeem op basis van PMMA
Naadloos
Uv-bestendig
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten

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

