Systeemreview
Hellingbaansysteem Triflex DeckFloor

Systeemomschrijving

Systeemdetails

Als één onderdeel van een parkeergarage of parkeerdak het
zwaar te verduren krijgt, dan is het wel de hellingbaan. Een
hellingbaan wordt immers zowel bij op- als neergaand
gebruik, zwaar op de proef gesteld door de tractie van de
auto’s die eroverheen rijden. Hier dient dan ook altijd extra
aandacht aan gegeven te worden.
Naast volledig gewapende, scheuroverbruggende systemen
biedt Triflex bijvoorbeeld ook beschermende
gietvloersystemen met een optimale slijtvastheid en een
divers kleurenaanbod. Naast de standaardkleur voor de
coating van hellingbanen kan worden gekozen uit een breed
scala aan kleuren. Zo valt de hellingbaan niet uit de toon bij
de rest van de parkeergarage.

Triflex DeckFloor, variant 3 systeem
Het Triflex DeckFloor hellingbaansysteem biedt een duurzame
bescherming en slijtvastheid door de combinatie van een
flexibel gietvloersysteem met de instrooiing van mandurax.

Het Triflex DeckFloor systeem is uitermate geschikt om
hellingbanen een optimale slijtvastheid te geven in de kleur
die bij uitstraling van de parkeergarage hoort. Door de
toevoeging van een (verwarmd) hellingbaansysteem weet u
zeker dat ook in de winter gebruik gemaakt kan worden van
de parkeerplaatsen.
Of het nu gaat om een stallingsgarage, een druk bezette
parkeergelegenheid of een voetgangershellingbaan: Triflex
helpt u bij de keuze voor een goed en degelijk systeem.

 Optimale slijtvastheid door de toepassing van een
duurzaam gietvloersysteem met instrooimaterialen zoals
basalt of mandurax, waarbij tractiestrepen een optie zijn om
het oppervlak nog stroever te maken
 Het diverse kleurenaanbod geeft de zekerheid dat het
Triflex systeem aansluit bij de huidige kleurindeling van de
parkeergarage of een contrast vormt met de bestaande
kleuren.
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Mechanisch belastbaar
Naadloos
Flexibel
Antislip
Snel uithardend
Zeer slijtvast
UV-bestendig
Bestand tegen uitlaatgassen, dooizouten, (rem)olie,
benzine en diesel

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex DeckFloor Thix
4 Instrooimateriaal
5 Triflex Cryl Finish
6 Optionele tractie strepen

