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De galerijen van het appartementencomplex aan de
Verweystraat in Zwijndrecht bestaan uit prefab beton
elementen voorzien van een coatinglaag. Vooral bij
waterbelasting waren de antislip eigenschappen niet
voldoende. In het meerjaren onderhoudsplan van de VvE
was reeds opgenomen dat de galerijen opnieuw voorzien
moesten worden van een antislip coatinglaag.










Pit Beheer is door de VvE ingeschakeld om dit plan te
begeleiden en ook een keuze te helpen maken uit diverse
coatingsystemen. Aangezien de VvE de overlast voor de
bewoners wilde beperken en toch een vloerveld met
voldoende antislip wilden hebben, was de keuze voor het
Triflex BAS systeem snel gemaakt.
Omdat Triflex bekend staat vanwege kwalitatief
hoogwaardige systemen en om onnodig lekkages te
voorkomen, zijn de dilataties eveneens voorzien van een
waterdicht Triflex membraan. Op deze manier werd niet
alleen het vloerveld van de galerijen voorzien van een
antislipsysteem in de gewenste kleur en afwerking maar zijn
ook de dilataties duurzaam afgedicht.
Daarom Triflex voor galerijvloeren met uitstraling!

Project: Galerijen Verweystraat
Plaats: Zwijndrecht
Systeem: Triflex BAS systeem, variant 1
Opdrachtgever: Pit Beheer
Applicateur: Multi Protect Nederland
Opgeleverd: September 2011
Oppervlak: circa 170 m²
Bijzonderheden: Ondanks de vele neerslag toch in een
korte periode uitgevoerd.
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Galerij voor de renovatie

Galerij na de renovatie

Standleiding, goot en hemelwaterafvoer voor de

Dilatatie voor de renovatie voorzien van een

renovatie

EPDM plakstrook

Standleiding, goot en hemelwaterafvoer na de

Dilatatie na de renovatie voorzien van het

renovatie

Triflex Cryl R 230 membraan

Triflex BAS systeem
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Decoratief
Diverse kleuren en structuren
Antislip
Beschermd het oppervlak
Snel uithardend
UV-bestendig
Duurzaam
Mechanisch belastbaar

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex Cryl R 210
4 Gekleurd kwartszand
5 Triflex Cryl Finish 205

