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Het appartementencomplex is in 1964 gebouwd. De
afgelopen jaren is er veel schade geweest aan de galerijen,
zoals stukken beton die van de galerijen afbraken. Diverse
partijen hebben zich over het probleem gebogen, maar nooit
heeft er een complete renovatie plaatsgevonden.










In juni 2011 werd besloten een onafhankelijk onderzoek te
laten verrichten om de oorzaak van de problemen vast te
stellen en deze voor eens en voor altijd te verhelpen.
De betonschades zijn eerst gerepareerd. Daarna zijn de
galerijen voorzien van het scheuroverbruggende en
waterdichte Triflex BTS-P systeem.
Om ook de scheurvorming aan de onderzijde van de galerijen
tegen te gaan werd het Triflex ACS systeem geadviseerd.
Door een goede en duurzame elasticiteit van het Triflex ACS
systeem is niet alleen de galerij, maar ook de onderzijde
voorzien van een duurzame afwerking.
Maar niet alleen is het probleem van de scheurvorming
aangepakt, het complex heeft de frisse en moderne uitstraling
gekregen die het eigenlijk verdiende.
Het is dan ook niet voor niets dat de bewoners erg tevreden
zijn met het eindresultaat.

Project: Galerijen VvE Kerkstraat
Plaats: Weert
Systeem: Triflex BTS-P en Triflex ACS
Opdrachtgever: Heton Accommodatiebeheer
Applicateur: NBK Zuid
Opgeleverd: April 2013
Oppervlak: 120 m²
Bijzonderheden: Door niet alleen de galerijen maar ook de
onderzijde van een Triflex systeem te voorzien, behoren
problemen tot het verleden en heeft een complex een frisse
uitstraling gekregen.
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Triflex ACS systeem







Vuilafstotend
Goede en duurzame elasticiteit
Waterdampdoorlatend
Zeer goede waterbestendigheid
Zeer goed afwas- en afschrobbaar
Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen

Triflex BTS-P systeem
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Gegarandeerd waterdicht
Duurzaam en slijtvast
Naadloos
Volledig gewapend
Scheuroverbruggend
UV-bestendig

