
  

DAK KNMI GEBOUW GERENOVEERD
De Bilt, juli 2022

Het dak van het KNMI gebouw in De 
Bilt had verouderde dakbedekking 
en vertoonde vele lekkages in de 
onderliggende ruimtes. Na overleg met de 
verschillende betrokken partijen is besloten 
het dak te voorzien van een nieuwe PVC 
dakbedekking en de details te voorzien van 
Triflex producten. Een uitdaging die Triflex 
maar al te graag aan gaat!

DE UITDAGING

Naast het aanbrengen van nieuwe dakbedekking, dienden alle 
(rand)details en doorvoeren op het dak te worden afgedicht. 
Doordat er vele details op het dak aanwezig zijn, was het een 
precieze klus die nauwkurig moest worden uitgevoerd. 
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Vragen  of meer 
informatie?

We horen  het graag!

DETAILS EN 
DOORVOEREN   
 AFGEDICHT DE OPLOSSING

Het dak is allereerst voorzien van een scheidingslaag en een 
nieuwe PVC dakbedekking. De vele randdetails en doorvoeren 
op het dak zijn nadien voorzien van het Triflex ProDetail af-
dichtingsysteem. Dit systeem was uitermate geschikt voor deze 
opdracht, want het systeem kan elke technische uitdaging aan. 
Het hoogwaardige, vloeibare materiaal omsluit elk dakdetail 
duurzaam als een tweede huid. Zo worden hoeken, opstanden 
en andere details ondoordringbaar afgedicht. 

HET PROCES

Erkend Triflex applicateur Jasolid heeft de klus met beide han-
den aangepakt. Nadat de PVC dakbedekking was aangebracht, 
heeft deze ervaren applicateur met het Triflex ProDetail systeem  
alle details en doorvoeren afgedicht. Het systeem is vakkundig, 
netjes en op tijd aangebracht. Het proces is soepel verlopen.

HET RESULTAAT

Het dak is netjes gerenoveerd en alle lekkages zijn verholpen. 
De details en doorvoeren zijn als gewenst afgedicht met Triflex 
en het dak kan weer jaren mee. Het dak voldoet weer aan de 
eisen van de opdrachtgever. De opdrachtgever is dan ook erg 
tevreden over het opgeleverde eindrestultaat. 

BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever Applicateur

Adviseur

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | F: +31 (0)38 460 38 57 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

TRIFLEX PRODETAIL SYSTEEM

“Het Triflex ProDetail systeem was uitermate 
geschikt voor deze opdracht. Het 

hoogwaardige, vloeibare materiaal omsluit elk 
dakdetail duurzaam als een tweede huid. Zo 
worden hoeken, opstanden en andere details 

ondoordringbaar afgedicht”


