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Eigenschappen
Triflex ProMesh is een speciaal ontwikkelde kunststof wapeningsmat ten 
behoeve van het Triflex ProDeck systeem met de volgende eigenschappen:

• Materiaalversterkend
• Scheuroverbruggend
• Het gewicht bedraagt 350 g/m²

Toepassing
Triflex ProMesh wordt als wapening toegepast in het Triflex ProDeck systeem.

Leveringsvorm
Leverbaar in:
100 cm x 100 m¹  b x l Triflex ProMesh

Kleur
Triflex ProMesh is wit.

Opslag
Triflex ProMesh droog, verpakt en staand bewaren, zodanig dat de mat geen 
vlakke kanten krijgt. Vervuilde en/of natte wapeningsmatten verhinderen de 
goede inbedding van de wapeningsmat en uitharding van de harsen.

Verwerkingscondities
Triflex ProMesh wordt toegepast in het Triflex ProDeck systeem. De Triflex 
ProMesh volledig in de Triflex Cryl Primer plooi- en blaasvrij aanbrengen. Hierbij 
dient de wapeningsmat volledig ingebed te worden, zie hiervoor ook de Triflex 
ProDeck werkomschrijving: Eventuele opstaande delen waar de Triflex Cryl 
Primer nog niet is uitgehard kunnen worden ingeknipt en aangedrukt. Waar de 
Triflex Cryl Primer is uitgehard dient de wapeningsmat te worden uitgesneden 
en opnieuw te worden aangebracht. De wapeningsmat dient haaks op de 
overspanningsrichting van de constructieve vloer aangebracht te worden.
De wapeningsmat is bepalend voor de juiste hecht- en treksterkte en wordt 
onderling stuikend aangebracht en dient ter plaatse van de randaansluitingen 
met het Triflex ProDetail membraan, 3 cm overlap te hebben. 

Belangrijke informatie
Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex 
systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die 
niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.
De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten 
berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden 
volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voor-
waarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de 
erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetref-
fende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van 
onze producten betekent, blijven voorbehouden.
                
De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verant-
woordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De 
nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.
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