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777M2  
 

oppervlakte is behandeld 
met Triflex

IN 
2022

heeft de renovatie plaats-
gevonden met Triflex

RENOVATIE VEROUDERDE GALERIJVLOEREN
Utrecht, eind 2022

Aan de Utrechtse Van Vollenhovenlaan 
is een appartementencomplex met 
uitkragende galerijen te vinden. De 
afwerking van deze galerijen was 
verouderd en toe aan renovatie. Met 
behulp van Triflex zijn deze galerijen weer 
als nieuw en ze kunnen weer jarenlang 
mee!

DE UITDAGING

De verouderde afwerking van de galerijen was onvoldoende 
waterdicht, waardoor de betonnen constructie onvoldoende 
beschermd was tegen weersinvloeden. Uitkragende 
galerijvloeren van een dergelijke leeftijd moeten goed 
beschermd worden om de constructieve veiligheid op lange 
termijn te kunnen waarborgen. Daarbij wilde de opdrachtgever 
graag dat de renovatie in 2022 nog gerealiseerd zou worden. 
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STRAKKE, 
SLIJTVASTE, 

WATERDICHTE 
GALERIJVLOEREN

DE OPLOSSING

Het Triflex BTS-P kwartszand fijn systeem bood oplossing voor 
de uitdagingen aan de Van Vollenhovelaan. Dit systeem is na-
melijk scheuroverbruggend en waterdicht. Daarnaast kunnen de 
producten van Triflex nagenoeg het hele jaar verwerkt worden, 
waardoor aan de wens van de opdrachtgever om de galerijen 
nog in 2022 op te leveren kon worden voldaan. 

HET PROCES

Erkend Triflex applicateur NVT Oost is aan de slag gegaan met 
de galerijvloeren. NVT is een ervaren specialist op het gebied 
van onderhoud van woongebouwen en was daarom een uitste-
kende partij om deze klus aan te pakken. 

Allereerst is de oude afwerking van de galerijen verwijderd. 
Vervolgens is de dekvloer hersteld daar waar dat nodig was. 
Daarna werden alle detailleringen zoals dilataties, opstanden 
en hemelwaterafvoeren waterdicht gemaakt. Nadat al deze 
stappen waren uitgevoerd, kon het Triflex BTS-P systeem over 
het gehele vloerveld worden aangebracht. NVT Oost heeft dit 
netjes en vakkundig gedaan. 

HET RESULTAAT

Het gewenste resultaat is behaald. In het appartementencom-
plex liggen weer strakke, slijtvaste en waterdichte galerijvloeren 
die jarenlang mee zullen gaan. 
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TRIFLEX BTS-P KWARTSZAND FIJN

“Uitkragende galerijvloeren van een dergelijke 
leeftijd moeten goed beschermd worden om 

de constructieve veiligheid op lange termijn te 
kunnen waarborgen. Het Triflex BTS-P systeem 

kwartszand fijn biedt oplossing”


