
GALERIJEN BLIJVENBURGSTRAAT WEER ALS NIEUW!
Rotterdam, december 2021

De galerijvloeren van een complex aan 
de Blijvenburgstraat in Rotterdam waren 
glad en er was sprake van lekkage. Eind 
2021 kwam Woonstad Rotterdam met het 
vraagstuk om deze galerijen antislip te 
maken en om de dilataties weer waterdicht 
af te werken. Om dit te realiseren werd 
Triflex gebruikt.

DE UITDAGING

De gladde, lekkende galerijvloeren moesten weer nette, 
waterdichte en antislip vloeren worden. De uitdaging was om 
dit te realiseren bij de galerijen langs een besloten binnentuin.
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We horen  het graag!

WATERDICHTE, 
ANTISLIP 

AFWERKING
“De gladde, lekkende galerijvloeren moesten 
weer nette, waterdichte en antislip vloeren 

worden.”

DE OPLOSSING

De perfecte oplossing voor dit vraagstuk, was het drielaagse 
Triflex BAS-systeem. Dit systeem op basis van PMMA zorgt 
voor een nette afwerking met een veilige antisliplaag, zoals 
de opdrachtgever wenst. Het systeem werkt waterafstotend, 
is slijtvast en onderhoudsarm. Verder is het systeem in talloze 
kleuren en ontwerpen verkrijgbaar, dus kan er een passende 
uitstraling gerealiseerd worden.

HET PROCES

Ervaren applicateur Tissink Specialistische Afdichtingen (TSA) 
West heeft de galerijvloeren van het complex kundig ge-
renoveerd. Allereerst is de oude, gladde afwerking verwijderd 
door middel van schuren. Hierna is er een primer aangebracht. 
De dilataties zijn voorzien van het duurzame en waterdichte 
R 230 membraan. De vloeren zijn daarna afgewerkt met het 
meerlaagse PMMA-systeem Triflex BAS. De voordelen van dit 
systeem staan al beschreven bij het kopje ‘de oplossing’.

HET RESULTAAT

De galerijvloeren aan de Blijvenburgstraat zijn veilig door de 
antislip, hebben een uitstraling gekregen die past bij de wensen 
van de opdrachtgever en het hele systeem is waterdicht. Hier-
mee voldoet de afwerking aan de eisen van de opdrachtgever. 
Daarnaast hardde het duurzame systeem ook nog eens snel uit, 
is het bestand tegen chloride, kooldioxide en chemicaliën, flexi-
bel en naadloos. De opdrachtgever geeft aan dat hij tevreden is 
over het eindresultaat.

“De opdrachtgever geeft aan dat hij tevreden 
is over het eindresultaat”  

BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever Applicateur

Hoofdaannemer
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TRIFLEX BAS-SYSTEEM, 3 LAAGS


