
BALKONS EN GALERIJEN WEER VEILIG EN NETJES 
Den Helder, Juni 2022

De houten vlonderdelen van de balkons en 
galerijen van een appartementencomplex 
aan de Kersje Visscherstraat in Den Helder, 
zijn in de loop van tijd glad en verweerd 
geworden. Een eerdere poging om middels 
een onbekend vloersysteem antislip te 
creëren, is niet goed uitgepakt doordat 
deze niet bestand was tegen de werking 
van het hout en de uitdagingen van 
moeder natuur aan de kust. Aan Triflex de 
taak om de vloeren wel op de juiste manier 
antislip te maken! 

DE UITDAGING

De houten galerijen en balkonvloeren moesten antislip gemaakt 
worden. Deze vloeren worden dagelijks gebruikt door de 
bewoners van het complex, die al op leeftijd zijn. Daardoor was 
het van belang om de overlast minimaal te houden. Daarnaast 
was het, gezien de ligging van het seniorencomplex nabij de 
kust, ook van belang dat het systeem bestand zou zijn tegen de 
extreme weersinvloeden die daar gelden. 
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DE OPLOSSING

Voor dit project is gekozen voor het Triflex WAS-systeem. Dit 
systeem was de perfecte oplossing voor de uitdagingen die 
geboden werden. Het WAS-systeem is een zeer duurzaam 
vloersysteem dat uitstekende hechting heeft met de houten 
vloeronderdelen. Door het systeem in te strooien, werd gezorgd 
voor voldoende antislip voor de gebruikers. Het geheel is 
voorzien van een finishlaag, waardoor de balkons en galerijen 
beschermd zijn tegen het indringen van water en chloriden. Dit 
is extra belangrijk aangezien het appartementencomplex nabij 
de kust gelegen is. Daarnaast is het systeem ook uv-bestendig. 
Het WAS systeem is een snel PMMA-systeem, waardoor de 
overlast voor de bewoners beperkt bleef; een uur na de 
applicatie konden de bewoners weer gebruik maken van de 
vloeren. 

HET PROCES

Erkend Triflex verwerker Aron Tissink heeft de applicatie 
uitgevoerd. Aron heeft een ruime ervaring met Triflex, oog voor 
detail en daarnaast ook een goede relatie met de opdrachtge-
ver Helder Vastgoed Schilderwerken. Hij was dus erg geschikt 
voor deze klus. 

Aron Tissink heeft allereerst de oude, verweerde, vloerafwer-
king verwijderd. Vervolgens heeft hij de vloer goed gereinigd 
met Triflex Reiniger, waarna hij de primerlaag heeft aange-
bracht. Vervolgens heeft hij de verdere opbouw van het WAS 
systeem toegepast op de vloeren van de galerijen en balkons. 
Het systeem is netjes en zorgvuldig aangebracht door de appli-
cateur. Het proces is zeer goed verlopen.

HET RESULTAAT

Het gewenste resultaat is behaald. De bewoners konden na 
minimale overlast weer veilig gebruik maken van deze nieuwe 
duurzame vloerafwerking met voldoende antislip. Den Helder 
is weer een stukje mooier, veiliger en duurzamer gemaakt. Alle 
betrokken partijen zijn tevreden. 

“Het Triflex WAS-systeem was de perfecte 
oplossing voor de uitdagingen die bij deze klus 

geboden werden”  
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