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Op het dak van De Evenaar in Rotterdam 
staan vele installaties om het complex 
van alle gemakken te voorzien. Door het 
aanbrengen van de vloeibare hars konden 
locaties worden afgedicht die met een vaste 
(baanvormige) dakbedekking niet uit te 
voeren zijn.
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De komende jaren kan Stichting Humanitas zich focussen op de 
verzorging van de bewoners in plaats van om te hoeven kijken 
naar het dak. Deze is waterdicht en onderhoudsvrij.

TRIFLEX PROTECT SYSTEEM

• Gegarandeerd waterdicht
• Scheuroverbruggend
• Wortelbestendig volgens FLL 
• Duurzaam
• Chemicaliën bestendig
• Volledig gewapend
• Flexibel
• Volledige hechting aan de ondergrond
• Naadloos
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Vragen  of meer 
informatie?

We horen  het graag!

LANGDURIG
WATERDICHT 
EN ARM IN 

ONDERHOUD

“Zelfs de meest moeilijk bereikbare plekken 
konden waterdicht en naadloos worden 

afgedicht.“

DE UITDAGING

In 1985 werd De Evenaar in Rotterdam geopend. Het verzor-
gingshuis dankt zijn naam aan de straat “Evenaar” die door de 
wijk Oosterflank loopt. Het complex telt 123 verzorgingsplaatsen, 
75 servicewoningen en 12 woningen voor één- en tweepersoons 
huishoudens. Op het dak staan dan ook vele installaties om het 
complex van alle gemakken te voorzien. Dit brengt echter ook 
veel onderhoud met zich mee en dat is vaak niet de eerste 
prioriteit bij een verzorgingshuis. Een langdurige waterafdichting, 
onderhoudsarm en probleemloos dak is dus van essentieel 
belang. Door achterstallig onderhoud was hier allang geen 
sprake meer van. Er moest dus een oplossing komen.

HET RESULTAAT

Stichting Humanitas heeft in het verleden goede ervaringen 
gehad met de producten van Triflex. Een keuze was dus snel
gemaakt. Door de zeer moeilijke bereikbaarheid door de vele 
buizenstelsels en installaties op het dak, was een uitvoering met 
traditionele dakbedekking ook geen optie. De vloeibare harsen 
van Triflex sluiten nauw aan op alle details en daardoor wordt 
het dak 100% waterdicht afgewerkt. Ook op de meest moeilijk 
bereikbare plekken kan Triflex aangebracht worden. Door vervol-
gens het grind terug te plaatsen, waren aanpassingen aan de 
afvoeren niet nodig.
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