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De galerijvloeren van een complex aan de 
Leliestraat in Doetinchem waren toe aan een 
renovatie. Het oude systeem was in 2011 
geplaatst, maar helaas niet (meer) waterdicht. 
Er ontstond lekkage met alle gevolgen van 
dien. De galerijvloeren vroegen om een 
kwalitatief hoogwaardige ophoging met een 
100% waterdichte afwerking. Opdrachtgever 
Sité Woondiensten koos voor Triflex. 
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was. Op dit beton zijn afschot isolatieplaten aangebracht en 
daar overheen kwam de Aquapanel drukverdeelplaat. De 
isolatieplaten en de drukverdeelplaat vormen samen het 
duurzame Triflex BIS systeem. Dit systeem zorgde ervoor dat de 
galerijvloeren weer opgehoogd werden, zoals gewenst was. Om 
het geheel naadloos en waterdicht af te werken is er tot slot 
Triflex BTS-P aangebracht met een fijne korrel. Dit zorgt ervoor 
dat de galerijen een passende uitstraling hebben en antislip 
zijn. 

HET RESULTAAT

De galerijvloeren zijn na de renovatie weer in goede staat en 
kunnen er weer jarenlang tegenaan. Zowel opdrachtgever als 
de bewoners van het complex zijn tevreden over het eindresul-
taat. 

DE UITDAGING

Door lekkageproblemen was de oude ophoging niet meer te 
redden en moest deze gesloopt worden. Aan de onderliggende 
betonconstructie waren inmiddels ook al schades ontstaan, 
deze moesten hersteld worden. De opdrachtgever wenste dat 
de nieuwe afwerking waterdicht, voldoende antislip, licht in 
gewicht en snel weer beloopbaar zou zijn. Dit waren de uitda-
gingen tijdens het project.

DE OPLOSSING

Het Triflex BIS ophogingssysteem met Aquapanel drukverdeel-
plaat bood de oplossing voor dit project. Dit duurzame systeem 
werkt isolerend, het verdeelt de druk van bovenaf over de hele 
oppervlakte en bovendien kan dit systeem gemakkelijk op alle 
ondergronden aangebracht worden. Het Triflex BIS systeem 
moest het oude systeem gaan vervangen en uiteindelijk worden 
afgewerkt met Triflex BTS-P. Hiermee zouden de galerijen naad-
loos en volledig waterdicht worden afgewerkt. 
 
* LET OP: momenteel is het BIS ophogingssysteem alleen 
beschikbaar met een Amroc drukverdeelplaat. Deze is vergelijk-
baar met de oude Aquapanel variant. 
 

HET PROCES

De applicateur van dit project was NVT Oost. Eerst is de 
bestaande ophoging gesloopt. De onderliggende betonschades 
zijn vakkundig gesaneerd, zodat het beton weer in goede staat 
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TRIFLEX BIS SYSTEEM MET 
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